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ВСТУП  

Програма соціально-економічного розвитку та культурного розвитку міста 

Одеси на 2016 рік (далі - Програма) розроблена департаментом економічного розвитку 

Одеської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України». 

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень Стратегії економічного та 

соціального розвитку міста Одеси до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської 

ради від 16 квітня 2013 року № 3306-VI. 

Методологічною основою підготовки Програми, зокрема прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку міста, є постанови Кабінету Міністрів України                     

від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»,                       

від 14 лютого 2015 року № 76 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2014 року № 404», від 05 серпня 2015 року № 558                      

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік                       

та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України                                   

на 2017-2019 роки». 
 

 

Мета Програми: 

збереження існуючих досягнень та забезпечення позитивних структурних зрушень в 

усіх сферах суспільного життя, що сприятиме активізації факторів економічного росту 

м. Одеси, підвищенню соціальних стандартів і рівня життя мешканців міста. 
 

 

У Програмі представлено аналіз економічного та соціального розвитку міста за  

2015 рік на основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку міста у 

попередніх роках, визначено цілі та пріоритети соціально-економічного та культурного 

розвитку міста на 2016 рік. За кожним напрямком сформульовано ключові проблеми, 

визначено мету та найважливіші заходи на 2016 рік, які передбачені міськими 

програмами та спрямовані на вирішення нагальних проблем міста, встановлено критерії 

ефективності реалізації заходів. Також окремими додатками наведено основні прогнозні 

показники економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік за двома сценаріями 

(оптимістичний та песимістичний), перелік міських програм, реалізація яких 

здійснюватиметься у 2016 році, перелік об’єктів капітального будівництва та показники 

діяльності комунальних підприємств міста Одеси. 

Програму підготовлено на підставі матеріалів, отриманих від виконавчих органів 

Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій міста. 

У цілому Програма не передбачає залучення фінансового ресурсу. За рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел буде здійснюватись фінансування заходів, які 

передбачені у відповідних міських цільових та комплексних програмах, реалізація яких є 

складовою Програми. 

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.  

 

http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/67041/
http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/67041/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/50042/
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                                      АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗА 2015 РІК 

ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 

 

Індекси промислового виробництва  

у січні-вересні 2015 року 

Вид діяльності (галузь) 
Темпи приросту 

(зниження),% 

Промисловість - усього 
-6,0 

-12,0 

Перробна промисловість, у т.ч.: 
-8,5 

-17,2 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

-0,8 

+3,2 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 

+9,3 

+10,1 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування 

+5,1 

-12,2 

Виробництво гмових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

-7,8 

-10,9 

Металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів 

-1,0 

-0,7 

Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

-21,9 

-8,5 

Ткстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

-15,8 

-1,7 

Виробництво продуктів нафтоперероблення 
0 

0 

Постачання електроенергії, газу та 

кондиційованого повітря 

+4,4 

+3,3 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 

0 

0 

* наведені дані розрахункові 

** у правому верхньому куті дані по Одеській області 
 

 
 

У промисловому комплексі міста 
функціонує майже 600 підприємств. 

У січні-серпні 2015 року 
промисловими підприємствами міста 
реалізовано продукції на суму  
10486,0 млн.грн, що на 37,7% більше 
аналогічного періоду 2014 року  
(7614,5 млн.грн).  

 

Зростання відбулося в основному 
за рахунок збільшення частки обсягів 
реалізації на підприємствах: з 
металургійного виробництва (+2,4%), 
виробництва харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів (+2,0%), 
гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 
(+0,9%). 

Найбільше реалізовано продукції 

на підприємствах: 
 з виробництва харчових 

продуктів та напоїв (17,5% до загального 

обсягу) за рахунок збільшення обсягу 

реалізованої продукції ПрАТ «Одеський завод 

шампанських вин» (+77,9%), ТОВ «Одеський 

коровай» (+70,9%), ДП «Куліндорівський 

комбінат хлібопродуктів» (+9,2%);  

 машинобудування (13,8%) - 

ТОВ ВП «Сфера» (+74,4%), ПАТ «Одескабель» 

(+61,0%), ТОВ «Телекарт-Прилад» (+32,7%);  

 з металургійного виробництва 

(+10,0%) - ТОВ «Таламус ЛТД» (у 2,6 рази), 

ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» (+66,1%); 

 з виробництва гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції (+8,7%) -                           

ТОВ «Цемент» (+18,4%).  

У січні-вересні 2015 року 

порівняно з минулим роком обсяг 

промислового виробництва зменшився 

на 12,0%. Поряд з цим, зростання 

зафіксовано у виробництві хімічних 

речовин і хімічної продукції (+10,1%), 

виробництві харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів (+3,2%) 

та постачанні електроенергії, газу та 

кондиційованого повітря (+3,3%). 
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              БУДІВНИЦТВО, ДОРОЖНЄ       

   ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ  

 

Обсяги виконаних будівельних робіт 

по м. Одесі за січень-серпень 2015 року 

склали 1551,7 млн.грн, що перевищує 

даний показник за аналогічний період 

минулого року на 12,7%. 

Найбільші обсяги будівництва 

здійснені ВКФ «Мікромегас»,  

ПБГ «Інтобуд», БК «Будова». 

 

Дефіцит інвестиційних ресурсів 
зумовив скорочення обсягів будівництва 
житла. 

За січень-червень 2015 року введено в 
експлуатацію 76,4 тис.м2 загальної 
площі житла, у т.ч.: 26,6% збудовано 
індивідуальними забудовниками, 73,4% – 
масова забудова. 

Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та 
КП «Міське капітальне будівництво» за рахунок коштів інвесторів за 9 місяців 
2015 року введено в експлуатацію 7 житлових будинків загальною площею  
60,1 тис.м2, що у 2,7 рази більше ніж у відповідному періоді 2014 року.  
У т.ч. введено в експлуатацію 4 житлові будинки корпорації «Альянс»  
(ж/р ім. Котовського).  

Крім того, у 2015 році: 
 введено в експлуатацію 5-поверхову будівлю нової дитячої поліклініки на 550 відвідувань у зміну; 

 проведено капітальний ремонт дитячої поліклініки № 7 Приморського району; 

 введено в експлуатацію корпус, у якому розміщено боксове відділення, будівлю газової котельні та 

господарсько-побутовий корпус Міської клінічної інфекційної лікарні; 

 введено в експлуатацію новий дитячий садок на 110 місць у ж/р ім. Котовського та виконано 

капітальний ремонт будівлі дитячого садка на 120 місць на пл. Молоді, 17. 
 

 

Вид робіт 

Обсяги виконаних робіт, 

тис.м2 

січень-

вересень 

2014 
 

січень-

вересень 

2015 

Будівництво, реконструкція, 
капітальний ремонт вулиць  

м. Одеси 
 

12,3 44,8 

Капітальний ремонт об'єктів 

благоустрою комунальної 
власності та загального 

користування, тротуарів, 

внутрішньоквартальних 
проїздів та прибудинкових 

територій 
 

11,4 19,8 

Поточний ремонт об'єктів 
благоустрою комунальної 

власності та загального 

користування, тротуарів, 
внутрішньоквартальних 

проїздів та прибудинкових 

територій 
 

71,6 116,5 

Усього 95,3 181,1 
 

На 01.10.2015 р. обсяг виконаних 

робіт з будівництва, реконструкції, 

поточного та капітального ремонту на 

об'єктах вулично-дорожньої мережі і 

об’єктах благоустрою становив                      

181,1 тис.м2. 
Проведено роботи з комплексного 

благоустрою скверу Партизанської Слави 
по вул. Обнорського.  

Відновлено роботу каналізаційної 
насосної станції по вул. Самарській, 4, 
розчищена і відновлена зливова 
каналізація по вул. Просьолочній та    
вул. Самарській. 

 

З метою запобігання підтопленню житлових будинків приватного сектору 
Суворовського району розчищена і розширена проїжджа частина 
Хаджибейської дороги, очищено лотки та канави вздовж дороги. 
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ТРАНСПОРТ  
 

Вантажні перевезення  
 

Види 

транспору 

Перевезено 

вантажів 
Вантажооборот 

тис. 

тонн 

у % до 

січня-

вересня 

2014 року 

млн. 

ткм 

у % до 

січня-

вересня 

2014 року 

Усіма видами 
транспорту, 

у т. ч. 

25030,8 113,9 49187,5 108,4 

залізничним 21363 109,2 48405,5 109 
автомобільним 3260,8 190,6 418 1,2 

водним 407 58,1 364 60,8 
 

 

У січні-вересні 2015 року 

підприємствами транспорту перевезено 

25 млн.тонн вантажів, що на 13,9% 

більше ніж у січні-вересні 2014 року. 

Вантажооборот становив 49,2 млрд.ткм 

або на 8,4% від обсягу січня-вересня 

2014 року. 

 

ДП «Одеська залізниця» у відправленні основних номенклатурних груп 

вантажів зафіксовано: 
 

збільшення за: 

- кам’яним вугіллям – в 1,6 рази; 

- рудою залізною і марганцевою - на 11,9%; 

- зерном і продуктами перемолу - на 2,2%; 

- цементом - на 1,0%. 

зменшення: 

- чорних металів - на 29,1%; 

- нафти і нафтопродуктів - на 26,6%; 

- брухту чорних металів - на 21,5%; 

- лісових вантажів - на 12,4%. 
 

Протягом січня-вересня 2015 року: 

 КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» перевезено 403,3 тис. тонн 

вантажів, що становить 73,7% до аналогічного періоду 2014 року; 

 обсяг переробки вантажів Одеською філією ДП «АМПУ» становив          

19 млн. тонн та збільшився порівняно з аналогічним періодом 2014 року  

на 7,5%. 
 

Пасажирські перевезення  

 

Види 

танпорту 

Перевезено 

пасажирів 

Пасажроборо

т 

тис. осіб 

у % до 

січня-

вересня 

2014 року 

млн. 

пас.км  

у % до 

січня-

вересня 

2014 року 

Усіма видами 

транспорту,  

у т. ч. 

181814,1 83,1 6558,8 93,9 

залізничним 26102 102,9 4494,7 103,8 

автомобільним 80718 85 1489,7 78,0 

водним 17,7 87,2 10 83,4 
авіаційним 0,9 75,0 0,9 60,0 

тролейбусним 29217,8 76,2 233,7 76,2 

трамвайним 45757,7 78,3 329,5 78,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

За січень-вересень 2015 року послугами 

пасажирського транспорту скористалися 

181,8 млн. пасажирів та виконано 

пасажирооборот в обсязі                                       

6,6 млрд. пас.км, що на 16,9% та                         

на 6,1% менше від обсягів січня-вересня 

2014 року. 

 
 

У січні-вересні 2015 року: 

 КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» обслуговано 752,3 тис. пасажирів, 

що на 14,0% більше відповідного періоду 2014 року; 

 міським електротранспортом перевезено 75 млн. пасажирів, що на 22,5% 

менше ніж за січень-вересень 2014 року. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

 

 
 

На 01.07.2015 р. загальний обсяг 

прямих іноземних інвестицій, залучений в 

економічний розвиток міста, становив 

1651,2 млн.дол.США (по Одеській                  

області – 2467,9 млн.дол.США), 

включаючи боргові інструменти. При 

цьому, прямі іноземні інвестиції 

(акціонерний капітал) склали                                 

571,3 млн. дол.США. 
 

 

 

У зв’язку з воєннимидіями на  

сході України, макроекономічною 

дестабілізацією триває скорочення прямих 

іноземних інвестицій як у цілому по 

Україні, так і у м. Одесі. 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерний капітал) на одну особу 

становив 571,8 дол.США (по Одеській 

області – 570 дол.США). У 2015 році в 

економіку міста іноземними інвесторами 

вкладено 10,3 млн.дол.США прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу), 
 

зменшення капіталу становило 44,8 млн.дол.США, у т. ч. за рахунок курсової різниці –

25,3 млн.дол.США. 

Інвестиційно привабливими були підприємства таких видів економічної 

діяльності, як: 
 промисловості - 25,5% від загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) міста; 

 транспорту, складського господарства, оптової та кур'єрської діяльності - 20,7%; 

 операцій з нерухомим майном - 16,9%; 

 будівництва - 9,8%; 

 оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - 8,1%; 

 професійної, наукової та технічної діяльності - 6,4%; 

 діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, фінансової і страхової 

діяльності - по 3,8%. 

Лідери прямого іноземного інвестування в економіку міста: Кіпр (34,3% від 

загального обсягу прямих інвестицій в місто), Німеччина (9,6%), Велика Британія 

(9,3%), США (7,6%), Панама (5,9%), Нідерланди (4,4%). 

 

 

 

За січень-червень 2015 року 

підприємствами та організаціями міста за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 

1672,3 млн.грн капітальних інвестицій  

(на 18,2% менше відповідного періоду  

2014 року).  

Обсяг капітальних інвестицій на душу 

населення становив 1673,8 грн. 
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   РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА  

                  ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ  
 

 

На 01.10.2015 р. у м. Одесі на обліку 

знаходиться 123,7 тис. суб'єктів 

господарювання усіх форм власності,  

у т.ч. юридичних осіб – 47,0 тис.од., 

фізичних осіб-підприємців – 76,7 тис.од. 

У порівнянні з відповідним періодом 

минулого року їх кількість відповідно 

зросла на 3,5% та зменшилась на 1,4%. 

На підприємствах малого і 

середнього бізнесу працює 66,4% від 

загальної кількості найманих працівників 

по м. Одесі. У загальному випуску 

продукції (робіт, послуг) їх частка 

становить 74,6%. 

У рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва в 

місті Одесі на 2014-2015 роки забезпечено функціонування Одеського міського бізнес-

інкубатора за принципом «коворкінгу». На конкурсній основі обрано 21 підприємця, 

які розпочали реалізацію бізнес-проектів у коворкінг-центрі. Для його учасників 

проведені семінари та майстер-класи на теми: «Вибір фінансового партнера. Сучасні 

фінансові продукти та інструменти», «Оцінка бізнесу та мистецтво ведення бізнесу в 

сучасній Україні». 

З метою ресурсного забезпечення підприємницької діяльності протягом січня-

вересня 2015 року Одеською міською радою з суб’єктами господарювання укладено  

37 договорів оренди на нежитлові приміщення загальною площею 6,4 тис. м2 та 

проведено роботу з відчуження 33 об’єктів нежитлового фонду загальною площею  

1,6 тис. м2 для здійснення підприємницької діяльності. 

Для забезпечення дерегуляції господарської діяльності та надання підприємцям і 

населенню своєчасних та якісних адміністративних послуг забезпечено 

функціонування міського Центру надання адміністративних послу та його  

4 територіальних підрозділів. 

 

За 9 місяців 2015 року центром 

прийнято від суб'єктів звернення 86,7 тис. 

заяв на надання адміністративних послуг 

та оформлення документів дозвільного 

характеру, що у 2,3 рази більше 2014 року. 

Зазначене зростання пов'язане з 

розширенням переліку послуг, що 

надаються через центр надання 

адміністративних послуг. 

З метою поліпшення надання адміністративних послуг реалізовані заходи: 
 збільшено чисельність адміністраторів у районних відділах до 9 штатних одиниць та забезпечено оснащення 

додаткових робочих місць; 

 проведено капітальний ремонт з реконструкцією приміщення першого поверху будівлі Малиновської районної 

адміністрації Одеської міської ради під розміщення районного відділу центру надання адміністративних послуг, 

відкриття якого відбулось у жовтні 2015 року; 

 у рамках міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки введено у дію портал, який 

дозволяє надати весь комплекс послуг суб'єктам звернення;  

 з вересня 2015 року розпочато роботу колл-центру. 
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    ВНУТРІШНЯ  

ТОРГІВЛЯ        
 

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств, які здійснювали 

діяльність із роздрібної торгівлі  

та ресторанного господарства, за  

січень-червень 2015 року склав  

11978,4 млн.грн (71,9% від загального 

обсягу по області), що у порівняних 

цінах на 21,7% менше відповідного 

показника 2014 року. На одну особу 

роздрібний товарооборот підприємств 

становив 11783,9 грн.  

 
 

З початку 2015 року мережа підприємств торгівлі розширилася на  

65 одиниць, що на 14 об’єктів більше, ніж за аналогічний період 2014 року. 
 

Мережа продуктових супермаркетів 

у місті збільшилася на 10 об’єктів за 

рахунок відкриття: 

 2 супермаркетів «СІЛЬПО»; 

 2 супермаркетів «SANTIM»;  

 супермаркету «КОПІЙКА»;  

 2 супермаркетів «ДВА ШАГА»; 

 супермаркету «ВІРТУС»;  

 супермаркету «BUTA»; 

 супермаркету «ГУРМАН». 

У мережі підприємств ресторанного 

господарства відкрито:  

 ресторан «POMODORO»;  

 ресторан «ХАЛВА»; 

 ресторан «PIZZA & GRILL»; 

 кафе «SELFIE».  

У мережі торговельно-офісних бізнес-

центрів відкрито: 

 бізнес-центр «АЛЬЯНС»; 

 3 офісні бізнес-центри. 
 

З метою забезпечення мешканців міста сільськогосподарською продукцією 

за цінами виробників на території м. Одеси організовано роботу 2-х постійно 

діючих ярмарків на просп. Шевченка, 31 (Приморський район) та                                           

на просп. Академіка Глушка, 2-14 (Київський район).  

Також продовжує функціонування постійно діючий ярмарок для торгівлі 

змішаною групою товарів на просп. Добровольського, 114, де торговельну 

діяльність здійснюють соціально незахищені громадяни. 

 

       ЗОВНІШНЯ  

ТОРГІВЛЯ  

Зовнішня торгівля товарами. У січні-червні 2015 року 

зовнішньоторговельні операції на ринку товарів здійснювались з партнерами із 

136 країн світу. При цьому спостерігалось зменшення відносно січня-червня 

2014 року як експорту товарів(на 28,3%), так і імпорту (на 62,6%), обсяг яких 

становив 304 млн.дол.США та 378,2 млн.дол.США.  

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне у розмірі  

74,2 млн.дол.США. 

Основними причинами зменшення експорту є зниження цін та попиту на 

світових ринках. Ще однією із загальних причин стало ускладнення політично-
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економічних стосунків з Російською Федерацією, яка є основним ринком збуту 

для значної кількості підприємств-експортерів. Також негативно вплинули 

заходи НБУ з валютного регулювання. 

Найбільші споживачі товарів: Туреччина (47,1 млн.дол.США), Російська 

Федерація (23,4 млн.дол.США), Єгипет (18,6 млн.дол.США), Іран                                 

(16,0 млн.дол.США). 

Найбільше імпортних товарів надійшло з Китаю на суму                                    

157,6 млн.дол.США, Туреччини – 27,2 млн.дол.США, США – на                                

21,2 млн.дол.США, Німеччини – на 16,8 млн.дол.США. 
 

Експорт та імпорт товарів і послуг 

   
 

 

 

Зовнішня торгівля послугами. У порівнянні з січнем-червнем 2014 року 

експорт зменшився на 20,0%, імпорт – на 21,2% і становили відповідно  

238 млн.дол.США та 52,6 млн.дол.США.  

Сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне у розмірі  

185,4 млн.дол.США. 

Підприємства міста співпрацювали з партнерами із 155 країн світу. 

Головними споживачами послуг, які надавалися підприємствами міста,  

були: Швейцарія (43,5 млн.дол.США), Панама (21,3 млн.дол.США), Туреччина  

(19,0 млн.дол.США). 

Найбільші обсяги імпорту послуг припали на такі країни: Кіпр –  

7,1 млн.дол.США, Франція – 6 млн.дол.США, Німеччина – 5,5 млн.дол.США. 
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ТУРИЗМ  
 

   

 

 

 

 

 

Протягом останніх років у м. Одесі 

відбулося значне збільшення кількості 

місць короткотривалого проживання, 

що сприяє залученню додаткової 

кількості туристів. У 2015 році за 

даними системи інтернет-бронювання 

готелів «Booking.com» кількість 

установ короткотривалого проживання 

склала 330 одиниць, що в 1,5 раза 

більше ніж у 2013 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

У 2015 році м. Одесу відвідало 

майже 1,5 млн. осіб як українських, так 

і іноземних туристів та гостей міста, що 

майже на 500 тис. осіб більше ніж                      

у 2014 році. 

 

 

 

 

 
 

2015 рік проходив досить активно                

у порівнянні з 2014 роком, який був 

достатньо непростим для сфери 

туризму м. Одеси.  

Найбільша кількість туристів, що 

відвідали м. Одесу у 2015 році, за 

країнами походження: туристи з 

України – 57,0%, Східної Європи – 

17,0%, Західної Європи – 19,0%, 

Туреччини – 5,0% та Росії – 1,3%. 
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ЗАЙНЯТІСТЬ ТА  

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ  
 

 

 

На 01.08.2015 р. у місті 

проживало 1010,5 тис. осіб. 
Упродовж січня-липня 2015 року 

чисельність наявного населення міста 

зменшилась на 6025 осіб. Природне 

скорочення становило 2072 особи,                      

а міграційне – 3953 особи. 

На 01.10.2015 р. на обліку перебувало 2,8 тис. безробітних осіб, з них 

отримують допомогу по безробіттю 79,8%.  

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

становить 2 незайняті особи. У січні-вересні 2015 року на вільні та новостворені 

робочі місця працевлаштовано 2,4 тис. безробітних (майже кожний другий з 

числа молоді до 35 років), внутрішньо переміщених осіб працевлаштовано 188. 

Рівень зайнятості осіб працездатного віку становив 64,4% (по Україні – 

64,1%), рівень зареєстрованого безробіття на 01.10.2015 р. склав 0,44%.  

 

У січні-червні 2015 року 

середньомісячна заробітна плата 
одного середньооблікового штатного 

працівника становила 3747 грн  

(на 5,1% більше, ніж у середньому по 

Одеській області). У порівнянні з 

відповідним періодом 2014 року 

заробітна плата зросла на 18,4%.  
Найбільше підвищення заробітної 

плати у вересні 2015 року спостерігалось у 

таких галузях: постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря; 

надання інших видів послуг; освіта; 

професійна, наукова, та технічна 

діяльність; мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок. 

З метою легалізації зайнятості населення, заробітної плати та підвищення її 

до середньомісячного рівня по м. Одесі діє відповідна Міська робоча група. У 

2015 році проведено 3 засідання групи та 2 робочі наради, на які запрошено  

108 суб’єктів господарювання. Також проведено 71 районну координаційну раду 

із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси, на яких 

заслухано 228 керівників. 

 

 

Сума невиплаченої заробітної 

плати на 01.09.2015 р. становила  

53,4 млн.грн. Заборгованість з 

виплати заробітної плати мали                         

16 великих та середніх підприємств, з 

них 10 – економічно активні та 6 – 

банкрути. 
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                                      АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗА 2015 РІК 

СОЦІАЛЬНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

У м. Одесі проживає понад 57 тис. дорослих осіб з особливими потребами 

та більше 2,5 тис. дітей-інвалідів. 

Для задоволення потреб, підтримки життєдіяльності та дійового існування 

особистості, різних соціальних категорій у м. Одесі функціонують  

10 комунальних установ соціальної направленості, на обслуговуванні яких 

знаходиться близько 17 тис. мешканців міста.  

У 2015 році з метою забезпечення належних умов життєдіяльності для 

соціально незахищених верств населення міста здійснювалась реалізація 

Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги 

незахищеним верствам населення міста Одеси на 2015 рік та Міської цільової 

програми підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей 

війни міста Одеси на 2014-2015 роки, пріоритетом яких визначено перехід від 

безсистемних виплат до адресної допомоги та соціальних послуг, що 

відповідають потребам конкретної людини та сім’ї. На 01.10.2015 р. з бюджету 

м. Одеси для реалізації заходів зазначених програм профінансовано  

86,7 млн.грн, що в 1,7 рази більше відповідного періоду 2014 року. 

Для забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення 

позитивних зрушень щодо рівня якості життя осіб з особливими потребами 

здійснювалась реалізація Міської програми «Рівність» на 2012-2015 роки, на 

виконання заходів якої за січень-вересень 2015 року профінансовано  

3261,0 тис.грн, що майже у 5 разів більше 2014 року. 
 

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ,  

                                     ЗЕМЕЛЬНІ  ВІДНОСИНИ  
 

На 01.10.2015 р. електронна моніторингова база налічує 1353 договори 

оренди землі, 126 договорів на дольову участь у землекористуванні та  

97 діючих договорів резервування місця розташування земельної ділянки. 

Здійснюється постійна робота з проведення технічної інвентаризації 

об’єктів комунальної власності міста та підготовка необхідної документації 

пакетів документів для оформлення правоустановчих документів на майно 

територіальної громади міста. 

За 9 місяців 2015 року укладено 59 договорів оренди на загальну площу 

11032,2 м2, подовжено договори оренди на 260 об’єктів комунальної власності 

міста загальною площею 38011 м2, до комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси прийнято 17 об’єктів загальною площею 6616,1 м2. 

 

 

 

 

 

На 01.10.2015 р. надходження до 

міського бюджету міста становили: 
 від продажу об’єктів комунальної                    

власності – 12,7 млн.грн; 

 від оренди нежитлових приміщень та майна 

комунальної власності – 33,8 млн.грн;  

 від орендної плати за цілісні майнові 

комплекси – 26,6 млн.грн; 

 від орендної плати за землю – 139,7 млн.грн; 

 від продажу землі – 19,1 млн.грн. 
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                                      ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2016 РІК 
 

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО -

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2016 РОЦІ  
 

    1.1. БЮДЖЕТНА  

      ПОЛІТИКА  
 

Проблемні питання:  

 необхідність зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування; 

 реформування системи міжбюджетних відносин; 

 неефективна децентралізація бюджетної системи. 
 

 

Мета: раціональна побудова бюджетного процесу шляхом формування 

достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямків соціально-

економічного розвитку міста із залученням до цільових фондів коштів суб’єктів 

господарювання і мешканців міста та підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів. 
 

 

Найважливіші заходи:  

 забезпечення збалансованості та стійкості бюджету м. Одеси шляхом: 
 виключення непріоритетних та неефективних витрат бюджету; 

 посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення, забезпечуючи 

адресність соціальних пільг; 

 здійснення заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження на всіх 

об’єктах комунальної власності; 

 недопущення виникнення простроченої заборгованості бюджету; 

 утримання граничного рівня гарантованого боргу; 

 забезпечення надходження до бюджету м. Одеси коштів по усіх джерелах 

доходів у складі та у частинах, визначених бюджетним кодексом України та 

іншими нормативно-правовими актами шляхом: 
 зарахування до бюджету м. Одеси податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших 

доходів місцевого бюджету на єдиний казначейський рахунок; 

  встановлення об’єктивних критеріїв та вимог щодо надання податкових пільг; 

 залучення фінансових ресурсів від суб’єктів підприємницької діяльності до цільового 

фонду Одеської міської ради для проведення заходів, спрямованих на соціально-економічний 

розвиток міста; 

 забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності як засобу 

збільшення надходжень до бюджету міста; 

 передача земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах за умови проведення 

конкурсів чи аукціонів з набуття права оренди; 

 покращення менеджменту підприємств комунального сектору економіки та 

удосконалення контролю за їх діяльністю шляхом: 
 зменшення кількості збиткових підприємств (виведення їх на беззбитковий рівень або 

ліквідація); 

 удосконалення дивідендної політики у частині надходжень до бюджету м. Одеси 

дивідендів від суб’єктів господарювання комунального сектору економіки; 

 розроблення нормативно-правових актів у частині посилення контролю за 

плануванням, провадженням фінансово-господарської діяльності та сплатою податків і зборів до 

бюджетів усіх рівнів суб’єктами господарювання комунального сектору економіки; 

 надання місцевих гарантій для реалізації інвестиційних проектів розвитку 

за договорами, укладеними з іноземними банками і міжнародними фінансовими 

організаціями; 

 посилення прозорості та ефективності публічних фінансів шляхом: 



15 

                                      ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2016 РІК 
 

 застосування оновлених вимог щодо доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства; 

 використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 виконання планових показників бюджету міста; 

 цільове використання бюджетних коштів; 

 забезпечення фінансування у повному обсязі захищених статей видатків 

бюджету; 

 концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних міських програмах та 

заходах; 

 забезпечення підвищення рівня кредитних рейтингів, отриманих Одеською 

міською радою від національних рейтингових агентств. 

 

    1.2. ІНВЕСТИЦІЙНА ТА  

         ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  

С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  
м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

 

Конкур ен то спр ом ожн е місто  ( екон оміка ,  

б і зне с ,  і нве с тиц і ї )  -  ф о рм ування  т а  

р озвиток  кур ен то спр ом ож но го  міст а ,  

зр учн о го  д ля  б і зне су  т а  пр ивабливо го  

для  ін ве стиц ій  

Ст рат ег ічна  ц іль  

Створ ення  пр ива бливо го  і нве стиц ійно го  
кл імату,  спр ияння  інве стиц ійн ій  
д і яльно ст і  

 

Проблемні питання: 

 нестабільність курсу національної валюти; 

 негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, істотне переважання 

імпорту над експортом; 

 відносно невисока конкурентоспроможність українських товарів; 

 недостатня поінформованість вітчизняних та іноземних бізнес-кіл щодо 

інвестиційного потенціалу міста; 

 нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його 

змін для іноземних інвесторів; 

 наявність адміністративних бар’єрів, що затягує у часі прийняття рішень 

інвестиційної спрямованості. 
 

 

Мета: сприяння зменшенню диспропорцій між експортом та імпортом, 

ефективне використання експортного потенціалу міста та диверсифікація 

зовнішньоекономічної діяльності. Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності 

на території м. Одеси, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, 

забезпечення ефективної інформативної бази для потенційних інвесторів, 

вдосконалення системи залучення інвестиційних ресурсів, їх раціонального 

розподілу і використання. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Програми підтримки інвестиційної діяльності на 

території міста Одеси на 2016-2018 роки; 

 організація в місті двостороннього бізнес-форуму з країнами-

інвестиційними партнерами міста; 
 проведення міжнародного IT-форуму із залученням провідних вітчизняних 

та іноземних IT-компаній; 
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 проведення моніторингу міжнародних програм та грантів для пошуку 
можливостей фінансування соціальних та інфраструктурних проектів міста; 

 постійне оновлення портфеля інвестиційних проектів міста з урахуванням 
пропозицій зацікавлених підприємств міста; 

 розповсюдження інформації про економічний потенціал міста та зміцнення 
інвестиційного іміджу Одеси в Україні та за кордоном; 

 поглиблення побратимських і партнерських зв'язків, що вже існують, а 
також укладення нових договорів про співробітництво з урахуванням їх 
доцільності; 

 активізація участі міста у реалізації міжнародних проектів та програм. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення обсягу обігу товарів та послуг на зовнішньому ринку на 4,0% у 
порівнянні з 2015 роком; 

 залучення прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) з моменту 
інвестування в економіку міста на суму 540 млн.дол.США;  

 обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення у 2016 році 
становитиме 532,5 дол.США; 

 обсяг капітальних інвестицій міста за рахунок усіх джерел фінансування 
становитиме 5710 млн.грн. 

 

     1.3. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА  
                                   ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  
т а  со ц іа льно го  р озви тку  
м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Конкур ен то спр ом ожн е місто  ( екон оміка ,  
б і зне с ,  і нве с тиц і ї )  -  ф о рм ування  т а  
р озвиток  конкур ен то спр ом ожн о го  міст а ,  
зр учн о го  д ля  б і зне су  т а  пр ивабливо го  
для  інве стиц ій  

Ст рат ег ічна  ціль  

Спр ияння  р озвитку п ідпр иє мництва .  
Спр ощення  пр оц ед ур и  от р имання  
дов ід ок ,  до зв ільних докум ент ів  т а  інших  
адмін і ст р ативни х по сл уг  

 

Проблемні питання: 

 обмеженість доступу суб’єктів підприємницької діяльності до фінансових 
ресурсів, у тому числі через високі відсоткові ставки на отримання кредитних 
ресурсів; 

 нерозгалуженість мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних 
центрів та інших об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва; 

 недостатня активність громадськості щодо застосування на практиці права 
участі у регуляторній діяльності органів виконавчої влади; 

 відсутність електронного документообігу між суб’єктами надання 
адміністративних послуг та центром надання адміністративних послуг, що 
ускладнює та уповільнює обмін інформацією та документами, необхідними для 
надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, збільшує навантаження на 
працівників Центру. 
 

 

 

Мета: створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 
підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності за рахунок його 
інвестиційної та інноваційної підтримки, розвитку дієвої інфраструктури 
підтримки бізнесу. 
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Дерегуляція підприємницької діяльності, створення належних умов для 

задоволення потреб територіальної громади м. Одеси у сфері надання 

адміністративних послуг, а також у сфері організації видачі суб'єктам 

господарювання документів дозвільного характеру. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

в місті Одесі на 2016-2018 роки; 

 реалізації фінансово-кредитних механізмів підтримки малого і середнього 

підприємництва; 

 забезпечення функціонування міського коворкінг-центру; 

 надання інформаційно-консультативної, ресурсної та освітньої підтримки 

суб’єктам малого та середнього підприємництва; 

 створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в 

частині якісного надання адміністративних послуг через центр надання 

адміністративних послуг у м. Одесі;  

 ремонт та реконструкція приміщень районних відділів надання 

адміністративних послуг, призначених для прийому одержувачів адміністративних 

послуг згідно із стандартами, визначеними законодавством України; 

 впровадження електронної системи управління чергами, яка дозволить 

формалізувати та оптимізувати потік суб’єктів звернення; 

 впровадження електронної системи документообігу між ЦНАП та 

суб’єктами надання адміністративних послуг. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення кількості суб'єктів господарювання усіх форм власності до  

127,0 тис. одиниць; 

 зростання кількості малих підприємств до 14,0 тис. одиниць, середніх –                

до 0,48 тис. одиниць; 

 збільшення кількості найманих працівників на малих та середніх 

підприємствах до 140,0 тис. осіб; 

 збільшення частки малих та середніх підприємств в загальних обсягах 

реалізації продукції (робіт, послуг) по місту – до 77,0%; 

 підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема забезпечення 

необхідною кількістю працівників центрів надання адміністративних послуг, 

облаштування центрів необхідним обладнанням, забезпечення центрів 

приміщеннями, площа яких відповідає вимогам законодавства. 

 

      1.4. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ  

                              ТА ПОСЛУГИ  
 

Проблемні питання: 

 виникнення стихійної торгівлі та реалізація неякісних і потенційно 

небезпечних харчових продуктів; 

 наявність випадків безсистемного, хаотичного розміщення та 

перенасиченості міського простору тимчасовими спорудами та елементами 

торгівлі. 
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Мета: розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечити 

достатній рівень обслуговування населення у відповідності з його потребами та з 

урахуванням відповідних нормативів забезпеченості мешканців об’єктами 

торгівлі. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери послуг; 

 проведення робіт з ліквідації стихійної торгівлі: демонтаж незаконно 

встановлених кіосків і павільйонів, благоустрій території, де вони раніше були 

розміщені; 

 організація постійно діючих ярмарків з продажу товарів виробниками 

сільськогосподарської продукції; 

 організація розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення:  

 обсягу роздрібного товарообороту підприємств на 1,9%; 

 обсягу реалізованих послуг на 2,1%; 

 розширення мережі закладів торгівлі та послуг не менше ніж на 80 

об’єктів; 

 акумулювання до бюджету 22 млн.грн у якості плати за договорами 

оренди окремого індивідуально визначеного комунального майна при розміщенні 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. 
 

    1.5. ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ТА 

                ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  
м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Місто  з  як і сно ю  т а  еф ективною  

інфр аст р уктур ою -  забезп еч ення  ком ф ортни х  
ум ов  пр оживання  в  мі с т і ,  поліпшення  яко ст і  

житлов о -ком уна льни х по с л уг  т а  дор ожньо -

т р анспортно го  забе зп еч енн я  

Ст рат ег ічна  ц іль  Мод ер н і зац ія  сист ем т еп ло - ,  вод о - ,  га з о - ,  

ен ер го забе зп еч ення  

Проблемні питання: 

 відсутність генерації у місті, недостатня кількість розподільчих підстанцій 

110 кВ, зношеність розподільчих мереж та їх недостатня пропускна здатність; 

 зношеність мереж зовнішнього освітлення, трансформаторних підстанцій, 

переданих у комунальну власність; 

 зношеність мереж водопостачання та водовідведення, значна вартість 

енергоносіїв у структурі витрат; 

 незадовільний стан спецавтотехніки. 
  

Мета: забезпечення безперебійності, надійності у постачанні електроенергії 

усім категоріям споживачів, підвищення ефективності використання енергоносіїв 

та надання споживачам якісних послуг з централізованого водопостачання і 

водовідведення. 

Найважливіші заходи: 

 поліпшення технічного стану електричних мереж;  
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 проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, 
ілюмінації, трансформаторних підстанцій;  

 впровадження приладів обліку одночасно активної та реактивної 
електроенергії; 

 скорочення споживання енергоресурсів: природного газу, теплової енергії, 
води, електроенергії за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів та 
додержання режиму жорсткої економії енергоресурсів; 

 покращення стану інженерних мереж у місті; 
 приведення діючих тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення у відповідність до рівня економічно обґрунтованих витрат. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 зменшення кількості аварійних відключень споживачів електроенергії на 
20,0%; 

 завершення будівництва підстанції 110 кВ «Маразліївська»; 
 доведення рівня освітлення вулиць міста до 95,0% (за нормою); 
 економія електроенергії у розмірі 4000 тис.кВт/год.;  
 економія близько 400 тис.грн за рахунок впровадження приладів обліку 

одночасно активної та реактивної електроенергії. 
 

       1.6. ЗЕМЕЛЬНІ  ВІДНОСИНИ  ТА                          
       УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
 

Проблемні питання: 

 самовільне зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок 
без правовстановлюючих документів;  

 затримка в оформленні правовстановлюючих документів на земельні 
ділянки, наслідками чого є недоотримання бюджетом міста коштів від сплати 
орендної плати за землю; 

 необхідність внесення змін до договорів оренди землі відповідно до 
діючого законодавства України у частині встановлення ставки орендної плати у 
зв’язку з прийняттям нової нормативно-грошової оцінки земель. 
 

 

Мета: забезпечення реалізації державної політики у сфері державної 
експертизи землевпорядної документації, реалізація місцевої політики у сфері 
управління комунальною власністю та у галузі земельних відносин відповідно до 
чинного законодавства України. 

 

 

Найважливіші заходи: 

 здійснення заходів з розробки проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок територій загального користування рекреаційного призначення; 

 проведення робіт з розроблення документації землеустрою зі встановлення 
меж водоохоронної зони і прибережної захисної смуги вздовж Чорного моря на 
території м. Одеси; 

 розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування навчальним закладам комунальної власності територіальної 
громади міста Одеси; 

 своєчасне укладання договорів оренди по прийнятих Одеською міською 
радою рішеннях; 
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 проведення роботи з розірвання договорів з орендарями приміщень, що 

мають заборгованість з орендної плати, з метою подальшої передачі ефективним 

користувачам; 

 залучення потенційних орендарів та покупців через засоби масової 

інформації (публікація інформації про вільні об’єкти комунальної власності); 

 створення електронної бази договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності; 

 внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок у частині 

нової нормативно-грошової оцінки землі; 

 встановлення меж територій рекреаційного призначення – парків та скверів; 

 забезпечення контролю за ефективним використанням майна 

комунальними підприємствами, створеними Одеською міською радою. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення надходжень до бюджету міста Одеси: 
 від оренди, приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності 

м. Одеси до 10,0%; 

 за рахунок плати за землю до 15,0%;  

 за оренду майна, яке знаходиться на балансі комунальних підприємств, до 

12,0%. 
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2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО  

СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ  
 

2.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

Пр іо р ит ет ний  на пря мо к 
С тр а тег і ї  еко номіч но го  
т а  со ц іа льно го  р озви тку  
міст а  Од еси  до  20 2 2  р о ку 

Конкур ен то спр ом ожн е  місто  (екон оміка ,  

бі зне с ,  і нве стиц і ї )  -  фо рм ування  т а  

р озвиток  конкур ен то спр ом ожн о го  міст а ,  

зр учн о го  д ля  бі зне су  т а  пр ивабливо го  
для  і нве стиц ій  

Ст рат ег ічна  ціль Ст р уктур на  п ер ебуд ова  еко номіки  міст а  
 

Проблемні питання: 

 зношеність основних виробничих фондів та застарілі технології 

виробництва; 

 значна вартість енергоресурсів; 

 низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості, 

ефективності виробництва; 

 зменшення попиту на продукцію та послуги підприємств; 

 затримка з відшкодування ПДВ, що суттєво «вимиває» оборотні кошти 

підприємств; 

 великий обсяг імпортної продукції, складні умови конкуренції. 
 

 

Мета: створення умов для відновлення сталого розвитку промислового 

комплексу міста на основі інтенсифікації освоєння інноваційної продукції, 

надання підтримки з налагодження партнерських відносин, у т.ч. міжнародного 

рівня між товаровиробниками м. Одеси та інших регіонів, країн, підтримка 

одеського товаровиробника та підвищення рівня експортного потенціалу і 

конкурентоспроможності продукції промислових підприємств. 
 

 

Найважливіші заходи: 

для міської влади: 

 реалізація заходів Програми розвитку промисловості у м. Одесі на 2016- 

2018 роки; 

 сприяння залученню інвестицій на підприємства міста та посилення їх 

інвестиційно-інноваційної направленості; 

 створення сприятливих умов для підвищення експортного потенціалу 

промислових підприємств, забезпечення умов для їх участі у виставках, форумах та 

інших заходах, у тому числі міжнародних; 

 сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій у виробництві 

продукції; 

для підприємств: 

 реалізація інвестиційних проектів, зокрема: 
 реконструкція та будівництво портового зернового терміналу ТОВ «Олімпекс Купе 

Інтернейшнл» 3 та 4 черг біля тилу причалу № 3 на території ДП «ОМТП»; 

 будівництво перевантажувального зернового комплексу ТОВ «Новотех-Термінал» біля 

тилу причалів № 25, № 26 на території ДП «ОМТП»; 

 будівництво зернового терміналу ТОВ «Металзюкрейн корп. ЛТД» біля тилу причалу 

№7 на території ДП «ОМТП»; 

 будівництво лабораторно-промислового комплексу ТДВ «Інтерхім»; 

 створення спільного українсько-китайського виробництва багатоцільового учбово-

бойового літака L-15 (JL-10) авіації Повітряних Сил Збройних Сил України; 
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 створення та виробництво мобільної лабораторії технічного діагностування  

ДП «Одеський авіаційний завод»; 

 перехід ПАТ «Ексімнафтопродукт» на інший тип теплоносія (пар-гліколева вода) та 

облаштування декількох модулів системи закритого зливу. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення обсягів реалізації промислової продукції до 14364 млн.грн або 

на 2,3%;  

 зростання середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих у 

промисловому комплексі м. Одеси, до 15,8 тис. осіб; 

 зростання середньої заробітної плати на підприємствах промислового 

комплексу до 4900 грн. 

 

    2.2. ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА  

                                 ІНФРАСТРУКТУРА  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  

С тр а тег і ї  еко номічно го   
т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро к у  

Місто  з  як і сною т а  еф ективн ою  
інфр аст р уктур ою  -  забе зп ечення  ком ф ортни х  

ум ов  пр оживання  в  мі ст і ,  поліпш ення  яко ст і  

житлов о -ком уна льни х по сл уг  т а  дор ожнь о -
т р анспортно го  забе зп еч енн я  

Ст рат ег ічна  ц іль  Мод ер н і зац ія  т р анспор тної  інфр аст р уктур и  
 

Проблемні питання: 

 високий рівень зносу основних виробничих фондів, зокрема рухомого 

складу; 

 недостатній обсяг інвестиційних ресурсів, необхідних для оновлення та 

забезпечення інноваційного розвитку матеріально-технічної бази галузі; 

 низька якість транспортного обслуговування пасажирів; 

 недосконала маршрутна мережа електротранспорту. 
 

 

Мета: забезпечення стабільної та безпечної роботи усіх видів транспорту для 

підвищення якості надання послуг і задоволення потреб населення міста. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 поступова реконструкція аеродрому КП «Міжнародний аеропорт Одеса», 

зокрема існуючої злітно-посадкової смуги; 

 придбання аеродромної спецтехніки; 

 подальше залучення нових авіакомпаній до роботи з КП «Міжнародний 

аеропорт Одеса», зокрема білоруської авіакомпанії «Бєлавіа»; 

 відновлення рейсів з країнами Прибалтики; 

 модернізація та модифікація основних засобів Одеського морського 

торговельного порту, зокрема модернізація інженерних мереж та реконструкція 

гідротехнічних споруд; 

 подальша реалізація проекту «Розвиток Карантинного молу»; 

 подальша реалізація проекту «Будівництво причалу №35 (1-з)»; 

 проведення ремонту пасажирських вагонів та колійної магістралі 

ДП «Одеська залізниця»; 

 подальше вдосконалення маршрутної мережі електротранспорту; 

 оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що 

призначені для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень 

(пільгових категорій громадян і маломобільних груп населення); 
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 підтримання у технічно справному стані трамвайних колій та кабельних 

мереж; 

 створення рівних умов для роботи усіх суб’єктів господарювання, що 

здійснюють свою діяльність у сфері пасажирського автомобільного транспорту. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення:  
 пропускної спроможності Одеського морського торговельного порту; 

 кількості обслуговування пасажирів і суден; 

 вантажообороту на 11,0%; 

 пасажирообороту на 7,0%; 

 кількість пасажирських перевезень усіма видами транспорту 

прогнозується на рівні 223 млн. осіб; 

 обсяги перевезення вантажів усіма видами транспорту становитимуть не 

менше 32 млн. тонн;  

 поліпшення транспортного обслуговування у місті; 

 підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах. 

 

    2.3. БУДІВНИЦТВО  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  

С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  
м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Пер лина  б і л я  м ор я  ( і с тор ія  мі ст а ,  

культур на  с ам обут н ість ,  ар хі т ектур ни й  
вигляд )  -  в ідр од ження  і стор ично го  

цент р у Од е си ,  з бер еження  ї ї  культур но ї  

с амо бутно ст і  т а  ар хі т ектур но го  вигляд у  

Ст рат ег ічна  ц іль  
Удо скона л ення  пр о стор ово ї  ор ган і зац і ї  

м і ст а  
 

Проблемні питання: 

 незадовільний технічний стан (ветхий та аварійний) історичної забудови 

міста;  

 повільні темпи введення в експлуатацію житла; 

 недостатня кількість об’єктів соціальної сфери, передусім закладів освіти, 

культури, медично-лікувальних закладів, які відносяться до комунальної власності 

міста; 

 недостатня якість транспортної інфраструктури та інженерних комунікацій 

міста. 
 

 

Мета: сприяння розвитку житлового будівництва, вжиття заходів щодо 

підвищення якості інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м. Одеси. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Програми будівництва (придбання) доступного житла у 

місті Одесі на 2011-2017 роки; 

 реалізація заходів Міської програми реалізації завдань державної політики 

у сфері забезпечення молоді житлом у 2014-2017 роках; 

 реалізація заходів Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку 

«Зоопарк-100» на 2013-2022 роки; 

 реалізація заходів Програми створення служби містобудівного кадастру у 

складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-

2016 роки; 
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 продовження виконання робіт з капітального ремонту, ремонтно-

реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель, зокрема об’єктів, що є 

пам’ятками містобудування та архітектури національного значення;  

 продовження реконструкції будівель та інженерних мереж КУ «Міська 

клінічна інфекційна лікарня» і КУ «Міська клінічна лікарня № 10»; 

 здійснення капітального ремонту 5 дитячих садків у різних районах міста;  

 відновлення будівництва загальноосвітньої школи на 1000 місць по 

вул. Маршала Говорова, 8;  

 реконструкція існуючого 2-поверхового корпусу Одеської 

загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області;  

 виконання робіт з проектування та будівництва об’єктів інженерної 

інфраструктури у м. Одесі, у тому числі трансформаторних підстанцій, ліній 

електропередач, мереж каналізації та водопостачання; 

 затвердження плану зонування територій (зонінгу) м. Одеси на основі 

Генерального плану м. Одеси з метою визначення умов та обмежень використання 

території для містобудівних потреб у межах визначених зон. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення обсягу виконаних будівельних робіт на 5,0% у порівнянні                     

з 2015 роком; 

 забезпечення обсягів введення житла у м. Одесі на рівні не нижче                     

147 тис.м2; 

 встановлення функціонального призначення, вимог до забудови окремих 

територій (функціональних зон) міста Одеси, їх ландшафтної організації 

відповідно до положень Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 
 

        2.4. ТУРИСТИЧНО- 

        РЕКРЕАЦІЙНА ГАЛУЗЬ  

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

 

Го стинн е місто  (р озви ток  ус іх  вид ів  
тур и зм у)  -  форм ування  т а  р озвиток  у  

міст і  конкур ен то спр ом ожн о го  

тур истичн о го  комп л ексу,  пр о су вання  
міського  тур истичн о го  пр од укту н а  

р инках  тур ис тичних  по с л уг,  бр ен д ування  

міст а  

Ст рат ег ічна  ц іль  

Пр о сування  т а  по зиц і он ува ння  міст а  як  

міжнар одн о го  тур истичн о го  цен т р у,  

ц ікавого  для  в ідв ід уван ня  пр отя гом  
усьо го  р оку  

Проблемні питання: 

 недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму; 
 недостатня якість готельного сервісу економ-класу; 
 недостатня кількість кваліфікованих гідів та екскурсоводів; 
 відсутність дорожніх вказівників і туристично-інформаційних знаків на 

іноземних мовах. 
Мета: формування й розвиток у місті Одесі високоефективного й 

конкурентоздатного туристичного комплексу, що забезпечуватиме широкі 
можливості для задоволення потреб вітчизняних і закордонних громадян у 
різноманітних туристичних послугах, формування іміджу міста Одеси як 
привабливого туристичного міста та просування бренду Одеси на міжнародній 
арені. 



25 

                                      ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2016 РІК 
 

Найважливіші заходи: 

 створення відеороликів та короткометражних фільмів про туристичний 

потенціал м. Одеси для розміщення в соціальній мережі, презентації в рамках 

туристично-виставкових заходів та розміщення в ЗМІ; 

 розробка проекту «Встановлення системи QR-код та інформаційних стендів 

по об'єктах туристичних маршрутів міста» для покращення орієнтації на місцевості 

туристів; 

 розробка проекту «Створення та впровадження безкоштовної 

інформаційної допомоги туристам міста волонтерами «Інфо Груп»; 

 виготовлення багатомовних рекламно-інформаційних матеріалів про 

туристичний потенціал м. Одеси із застосуванням туристичного логотипу м. Одеси 

(карти, схеми, буклети, багатомовні довідники тощо); 

 розробка третього випуску туристичного каталогу «Одеса рекомендує» 

українською та англійською мовами з презентуванням найкращих представників 

туристичної індустрії міста; 

 участь у різноманітних туристично-виставкових заходах (ярмарки, 

виставки, тур-салони, науково-практичні семінари, конференції тощо); 

 проведення прес-турів для представників ЗМІ та рекламних турів для 

українських та іноземних туристичних операторів та агентств; 

 участь у проектах Європейського Союзу з метою отримання грантових 

коштів. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення на 30,0% кількості проведених заходів, що відносяться до 

подієвого туризму; 

 збільшення на 15,0% кількості відкритих у місті установ готельного 

господарства. 
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3.  ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ  

СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ  
 

    3.1. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  

                           ТА РИНОК ПРАЦІ  

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  
т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

 

Місто  сильне своєю гр омадою,  яка  
п ікл ується  пр о  кожно го  од е сит а  -  

забезп ечити  р еа льн у учас т ь  од е сит ів  в  

упр авлінн і  і  жи тт і  мі ст а ;  забе зп ечити  
вс ім  од е сит ам  н еза л ежн о в ід  

мат ер і а льно го  ст ан овища ,  в і ку і  

ф і зичн о го  ст ан у ум ови  д ля  повноц інн о го  
життя  

Ст рат ег ічна  ц іль  Забезп еч ення  ум ов  п овно ц інно го  жи ття  

для  вс іх  м ешканц ів  міст а  
 

Проблемні питання: 

 недостатній рівень кваліфікації і конкурентоспроможності осіб, які 

шукають роботу; 

 недосконалість соціально-трудових відносин та наявність «тіньової» 

зайнятості; 

 низький рівень доходів населення та мотивації до праці; 

 недостатня мотивація молоді до оволодіння робітничими професіями та 

низький рівень її професійної адаптації на ринку праці. 
 

 

Мета: розв’язання проблем у сфері зайнятості населення м. Одеси шляхом 

консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, спрямованих на підвищення 

рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості, 

збереження та розвиток трудового потенціалу, стимулювання зацікавленості 

роботодавців у створенні нових робочих місць, а також посилення соціального 

захисту від безробіття. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на період  

до 2017 року; 

 розширення сфери застосування праці та сприяння економічному 

стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у 

тому числі для внутрішньо переміщених осіб; 

 залучення молодих осіб до профорієнтаційної роботи з метою підвищення її 

мотивації до оволодіння професіями, актуальними на місцевому ринку праці; 

 підвищення конкурентоздатності на ринку праці незайнятих осіб 

працездатного віку, у тому числі внутрішньо переміщених, шляхом здійснення 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за найбільш 

затребуваними на ринку праці професіями та спеціальностями;  

 посилення мотивації економічно активного населення до зайнятості, у тому 

числі легальної; 

 інтеграція на ринку праці внутрішньо переміщених осіб, у тому числі 

шляхом започаткування власної справи;  

 здійснення прогнозування та оцінки ситуації на місцевому ринку праці з 

метою забезпечення його розвитку. 
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Критерії ефективності реалізації заходів: 

 працевлаштування 3,9 тис. безробітних громадян та майже 5 тис. молодих 
осіб завдяки проведеним активним заходам сприяння зайнятості та профілактики 
безробіття у молодіжному середовищі;  

 компенсація роботодавцям фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 90 осіб, 
працевлаштованих на новостворене робоче місце;  

 здійснення професійного навчання для 1,2 тис. зареєстрованих безробітних 
з урахуванням поточної і перспективної потреб ринку праці (зокрема навчання за 
інтегрованими професіями); 

 підвищення економічної активності та конкурентоспроможності до  
60 застрахованих осіб за рахунок отримання ваучера на профнавчання;  

 залучення близько 600 осіб до тимчасової зайнятості на оплачувані 
громадські роботи; 

 збереження рівня зареєстрованого безробіття серед населення міста 
працездатного віку у межах 0,4-0,6%. 

 

    3.2. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ  
                           ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА  

 

Проблемні питання: 

 наявність випадків нелегальних трудових відносин, виплати заробітної 
плати «у конвертах»; 

 скорочення чисельності штатних працівників; 
 високий рівень диференціації розміру заробітної плати за видами 

економічної діяльності; 
 наявність заборгованості з виплати заробітної плати. 
 

 

Мета: забезпечення зростання доходів громадян, у тому числі підвищення 
рівня заробітної плати; виведення зайнятості населення із «тіні»; погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 забезпечення своєчасного впровадження на підприємствах, в установах та 
організаціях всіх форм власності та господарювання мінімальних державних 
гарантій в оплаті праці, визначених чинним законодавством; 

 поступове відновлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень 
в оплаті праці на підприємствах міста; 

 взаємодія виконавчих органів Одеської міської ради з правоохоронними та 
контролюючими органами щодо застосування заходів впливу до посадових осіб, 
які допускають порушення чинного законодавства у сфері оплати праці та її 
легалізації; 

 забезпечення ефективної роботи міських робочих груп, координаційних рад 
при районних адміністраціях Одеської міської ради з питань легалізації зайнятості 
населення, заробітної плати та із забезпечення податкових та інших надходжень до 
бюджету м. Одеси; 

 проведення відповідної роботи з ліквідації заборгованості із заробітної 
плати на підприємствах державної власності та її скорочення на підприємствах 
інших форм власності, недопущення її виникнення у подальшому; 
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 проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сторін 

соціально-трудових відносин щодо переваг отримання легальних доходів та 

оформлення належним чином трудових відносин. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 зростання середньомісячної заробітної плати до 4200 грн або на 9,1%; 

 забезпечення оптимальної диференціації заробітної плати за видами 

економічної діяльності;  

 скорочення частки прихованої оплати праці і зростання податкових 

надходжень від податку з доходів фізичних осіб; 

 проведення не менше 4 засідань міської робочої групи з питань легалізації, 

зайнятості населення, заробітної плати та підвищення її до середньомісячного 

рівня по м. Одесі та у разі необхідності проведення робочих нарад; 

 зменшення заборгованості з виплати заробітної плати економічно активних 

підприємств орієнтовно на 11 млн.грн або 26,1%; 

 відсутність виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на 

комунальних підприємствах та у бюджетних установах. 

 

    3.3. СОЦІАЛЬНЕ  

                      ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Місто  сильне своєю гр ома дою,  яка  п ікл ується  

пр о  кожн о го  оде сит а  -  з абе зп ечити  р еа льн у 
участь  оде си т ів  в  упр авлі нн і  і  житт і  мі ст а ;  

забезп ечити  вс ім  од е сит ам не за л ежн о в ід  

мат ер і а льно го  ст ановища ,  в і ку  і  ф і зично го  
ст ан у ум ови  для  повн оц інн о го  жит тя  

Ст рат ег ічна  ц іль  

Забезп еч ення  ум ов  повн о ц інно го  жит тя  д ля   

вс іх  мешканц ів  міст а .  
Створ ення  ум ов  д ля  с оц іа льної  адапт ац і ї  люд ей  

похил о го  в іку т а  з  о бм ежен ими м ож ливо стя ми  
 

Проблемні питання: 

 недосконалі та обтяжливі механізми надання соціальної допомоги і послуг 

незахищеним категоріям населення;  

 наявність чисельних соціальних та фізичних бар’єрів для людей з 

обмеженими фізичними можливостями; 

 обмеженість дозвілля літніх людей. 
 

 

Мета: забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту окремих категорій громадян у частині надання адресної матеріальної 

підтримки малозабезпеченим верствам населення, створення умов для соціальної 

адаптації людей похилого віку, сприяння соціальній реабілітації людей з 

обмеженими фізичними можливостями шляхом створення безперешкодного 

доступу до об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури міста та 

забезпечення умов для повноцінного життя. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Міської цільової програми надання соціальних послуг та 

інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016- 

2017 роки; 

 впровадження нових форм у системі надання соціальної допомоги; 

 розширення мережі закладів соціального захисту та обслуговування; 
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 забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального 

захисту вразливих верств населення; 

 поліпшення умов життєдіяльності інвалідів, у тому числі лікування, 

навчання, працевлаштування, заняття фізичною культурою та спортом, відпочинку 

та спілкування з місцевими органами влади; 

 використання транспортних соціальних послуг служби «Інватаксі» для 

безперешкодного пересування громадян з проблемами опорно-рухового апарату та 

інших маломобільних груп населення; 

 забезпечення функціонування Університету третього віку для людей 

похилого віку для збереження їх соціальної та інтелектуальної активності.  
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 підвищення соціальних стандартів та гарантій для людей, які опинилися у 

складній життєвій ситуації, через надання пільг, компенсацій та грошової 

допомоги, зокрема забезпечення виплат: 
 щомісячної стипендії Одеського міського голови учасникам оборони/визволення 

м. Одеси та учасникам Параду Перемоги будуть у розмірі 1000 грн;  

 щомісячної муніципальної грошової допомоги інвалідам Другої світової війни у розмірі 

400 грн;  

 одноразової адресної грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, у розмірі 2000 грн; 

 одноразової адресної грошової допомоги дітям з багатодітних сімей віком до 18 років 

у розмірі 300 грн; 

 одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Одеси, яким виповнюється 

100 і більше років, у розмірі 3000 грн; 

 одноразової адресної грошової допомоги для дітей-інвалідів у розмірі 1000 грн, для 

дітей-інвалідів з малозабезпечених родин  у розмірі 3000 грн;  

 забезпечення щоденного безкоштовного гарячого харчування соціально 

незахищених громадян м. Одеси та бездомних громадян у розмірі 20 грн на одну 

особу; 

 забезпечення понад 400 тис. соціально незахищених громадян м. Одеси 

різними видами додаткових соціальних послуг та допомоги. 

 

       3.4. ОХОРОНА  

              ЗДОРОВ’Я  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Еколо г ічн о бла гоп ол уч н е місто .  Місто  

здор ових люд ей  -  забезп еч енн я  

еколо г ічно го  д обр обут у  міст а ,  
еф ективної  м едичн ої  допомо ги ,  

активно го  дов голі т тя  оде си т ів  

Ст рат ег ічна  ц іль  Підвищення  яко ст і  т а  до ступн о ст і  
м едичних п о сл уг  

 

Проблемні питання: 

 незадовільний стан здоров’я населення, що характеризується низьким 

рівнем народжуваності, високою смертністю, природним скороченням населення; 

 незадовільний стан матеріально-технічного оснащення закладів охорони 

здоров’я; 

 недостатня кількість сучасного обладнання для забезпечення якісного 

обстеження та лікування хворих. 
 

 

Мета: покращення демографічної ситуації, поліпшення здоров’я населення 

шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної 
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допомоги, запровадження нових ефективних методів діагностики захворювань, 

профілактика та раннє виявлення захворювань, сприяння зміцненню стану 

здоров’я та збільшенню тривалості життя населення. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів міської цільової програми «Здоров'я» на 2015-2017 роки; 

 проведення активної демографічної політики, охорони материнства та 

дитинства;  

 забезпечення рівного доступу населення до медичних послуг; 

 подальше реформування галузі охорони здоров’я міста шляхом розширення 

мережі амбулаторій сімейної медицини на 8 одиниць, завершення розмежування 

первинного та вторинного рівнів надання амбулаторної медичної допомоги, 

створення 4-х консультативно-діагностичних центрів на базі міських поліклінік для 

дорослого населення; 

 надання ургентної, реабілітаційної, хоспісної (медико-соціальної) медичної 

допомоги; 

 впровадження «електронної реєстратури» в амбулаторних закладах міста; 

 завершення будівництва лікарні швидкої медичної допомоги.  
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення народжуваності населення; 

 покращення показників стану здоров`я населення через: 
 підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях, зниження 

смертності від онкологічних захворювань на 10,0%;  

 зниження смертності від інсультів та інфарктів на 20,0%,  

 зниження захворюваності на 10,0% на туберкульоз та смертності від туберкульозу; 

 збільшення обсягів профілактичних оглядів до 90,0% серед диспансерних 

хворих; 

 оснащення амбулаторних закладів діагностичною та лікувальною 

апаратурою, покращення виявлення хвороб у первинній ланці на 30,0%; 

 завершення капітального ремонту приміщень міського психіатричного 

диспансеру та відкриття денного стаціонару на 20 ліжок. 

 

    3.5. ОСВІТА  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Місто  щасливого  ди тинства  -  створ ення  

г ідних ум ов  для  ви хован ня  майбутн іх  

поколінь  

Ст рат ег ічна  ц іль  Створ ення  ум ов  для  повноц інн о го  
р озвитку  д і т ей  т а  п ідл і тк ів  

 

Проблемні питання: 

 недостатня кількість дошкільних навчально-виховних закладів та їх 

перевантаження; 

 збільшення кількості двозмінних навчальних закладів; 

 застаріле обладнання харчоблоків закладів освіти; 

 низький рівень охоплення дітей з особливими освітніми потребами 

інклюзивним навчанням; 

 недостатньо налагоджена у навчальних закладах дистанційна форма 

навчання; 

 потреба в оновленні підходів до виховної роботи у закладах освіти. 
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Мета: поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти і створення умов для рівного доступу до якісної освіти усіма верствами 

населення, збереження і розвиток мережі навчальних закладів відповідно до 

запитів населення. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 забезпечення умов для вільного вибору мови навчання дітей у закладах 

освіти, вивчення державної, рідної та іноземної мов; 

 створення у закладах освіти умов для впровадження інклюзивного 

навчання; 

 підтримка альтернативних форм освіти, надання додаткових освітніх 

послуг закладами освіти; 

 забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, навчальними 

комп'ютерними програмами та доступом до мережі Інтернет; 

 відкриття класів інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах та започаткування дистанційної форми навчання для учнів у разі 

необхідності; 

 забезпечення повноцінного харчування дітей дошкільних навчальних 

закладів, вихованців інтернатних закладів, учнів 1-4-х класів та пільгового 

контингенту загальноосвітніх навчальних закладів. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення кількості дошкільних навчальних закладів на 5 одиниць, що 

забезпечить створення 21 групи з 395 місцями для дошколят; 

 збільшення відсотку охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного 

віку та 100% охоплення дітей 5-річного віку; 

 покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, 

оновлення обладнання 35 харчоблоків в закладах освіти. 

 

    3.6. КУЛЬТУРА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ  

                ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
\  

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  
т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Пер лина  б і ля  м ор я  ( і с тор ія  мі ст а ,  
культур на  с ам обут н ість ,  ар хі т ектур ни й  

вигляд )  -  в ідр од ження  і стор ично го  

цент р у Од е си ,  з бер еження  ї ї  культур но ї  
с амо бутно ст і  т а  ар хі т ектур но го  вигляд у  

Ст рат ег ічна  ц іль  Збер еження  культур н ої  с амобутн о ст і  

Оде си  
 

Проблемні питання: 

 руйнування забудови центральної частини міста внаслідок підвищення 

рівня ґрунтових вод, просадки ґрунтів та недовговічності основного будівельного 

матеріалу (вапняку) в умовах постійного зволоження; 

 недосконала матеріально-технічна база закладів культури та мистецтв; 

 застаріле та зношене обладнання, необхідність здійснення поточного та 

капітального ремонту приміщень більшості міських бібліотек; 

 зношеність і необхідність в оновленні та розширенні музичного 

інструментарію шкіл естетичного виховання. 
 

 

Мета: створення умов для розвитку музичного, образотворчого, 

декоративного мистецтва і самодіяльної творчості, народної художньої творчості, 
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культурного дозвілля населення, збереження та охорона історичного середовища 

міста, що сприятиме задоволенню культурних потреб мешканців міста. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Програми реконструкції та розвитку парку культури та 

відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-

2016 роки; 

 всебічне сприяння у проведенні різноманітних творчих та культурно-

мистецьких заходів, зокрема: Одеського міжнародного кінофестивалю, Одеського 

міжнародного джазового фестивалю, міжнародного фестивалю сучасного 

мистецтва «Два дні і дві ночі нової музики», всеєвропейської акції «Ніч музеїв», 

Міжнародного книжкового ярмарку «Зелена хвиля»; 

 виплата щомісячної муніципальної стипендії талановитим дітям та 

підліткам – вихованцям шкіл естетичного виховання, щорічна муніципальна 

надбавка до пенсії членам творчих спілок м. Одеси та видатним творчим 

особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, концертним 

виконавцям; 

 виплата щомісячної муніципальної надбавки до заробітної плати для 

бібліотечних працівників обох централізованих систем міста для дорослих і дітей; 

 проведення урочистих заходів до державних свят та пам’ятних дат; 

 розбудова сфери охорони культурної спадщини шляхом здійснення 

капітального ремонту і ремонтно-реставраційних робіт на будівлях, пам'ятках 

містобудування і архітектури; 

 підготовка історичної частини забудови Одеси, міського середовища та 

будівель для номінування до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення кількості культурно-просвітницьких акцій на 25,0%; 

 впровадження нових методик викладання у школах естетичного виховання 

міста Одеси; 

 розвиток дитячої та юнацької творчості, молодіжних творчих колективів; 

 збереження бібліотечних фондів на рівні 2015 року; 

 забезпечення розвитку використання інтернет-технологій; 

 створення нових музейних колекцій та експозицій на базі існуючих музеїв 

і галерей, забезпечення всебічного розвитку музейної справи; 

 організація нових концертно-виставкових майданчиків; 

 включення історичного центру портового міста Одеси до Списку 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; 

 забезпечення подальшого розвитку історичного центру міста із 

збереженням архітектурної та художньої своєрідності м. Одеси. 

         3.7. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  

                                  ТА СПОРТ  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Еколо г ічн о бла гоп ол учн е місто .  Місто  

здор ових люд ей  -  забезп еч енн я  

еколо г ічно го  д обр обут у  міст а ,  
еф ективної  м едичн ої  допомо ги ,  

активно го  дов голі т тя  оде си т ів  

Ст рат ег ічн а  ц іль  Поп ул яр изац ія   зд ор ово го  с по со бу жит тя  
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Проблемні питання: 

 потреба у модернізації спортивної інфраструктури м. Одеси та будівництві 

нових сучасних спортивних об’єктів; 

 недостатність системи пропаганди фізичної культури і спорту серед 

широких верств населення.  
 

 

Мета: популяризація здорового способу життя, залучення громадян до 

систематичних занять фізичною культурою і спортом, будівництво нових 

сучасних спортивних баз та збереження існуючих спортивних споруд. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Міської цільової програми «Розвиток фізичної культури 

та спорту в м. Одесі на 2015-2019 роки»;  

 проведення Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Одеси; 

 проведення змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я» і фізкультурно-

оздоровчих заходів з активного дозвілля; 

 проведення змагань та фізкультурно-спортивних заходів для осіб з 

обмеженими можливостями;  

 фінансова підтримка організацій та проведення в м. Одесі змагань 

міжнародного та Всеукраїнського рівнів;   

 інформування про результати спортсменів м. Одеси у виступах на 

змаганнях різних рівнів через засоби масової інформації та на офіційному сайті 

Одеської міської ради. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 залучення більшої кількості осіб з обмеженими можливостями до 

систематичних занять з фізичної культури та спортом (на 250 осіб); 

 збільшення кількості фізкультурно-спортивних заходів для осіб з 

обмеженими можливостями (на 5 заходів); 

 збільшення кількості комунальних спортивних закладів з 16 одиниць до  

19 одиниць; 

 збільшення кількості вихованців комунальних спортивних закладів                

(до 7 тис. осіб). 
 

    3.8. ПІДТРИМКА СІМЕЙ,  

                     ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Місто  щ асливого  ди тинства  -  створ ення  
г ідних ум ов  для  ви хован ня  майбутн іх  

поколінь  

Ст рат ег ічна  ц іль  Створ ення  ум ов  для  повноц інн о го  

р озвитку  д і т ей  т а  п ідл і тк ів  
 

Проблемні питання: 

 проблема подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;  

 вчинення правопорушень серед дітей з причин загострення суперечностей 

та конфліктів в сім’ях, неналежне виконання батьками обов’язків з виховання та 

навчання дітей; 
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 проблема батьківських конфліктів (розлучення, позбавлення батьківських 
прав), заручниками яких є діти, позбавлені в такий спосіб повноцінної (з боку і 
матері, і батька) уваги, турботи; 

 соціальний захист жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
та запобігання відмові батьків від новонародженої дитини. 
 

 

Мета: забезпечення соціального захисту, підтримки та соціальної реабілітації, 
поліпшення матеріальних та соціальних умов проживання, стимулювання до 
здорового способу життя різних категорій сімей, дітей та молоді, які опинились в 
складних життєвих обставинах і потребують допомоги, якісних соціальних послуг, 
що надасть можливість підходу до вирішення соціальних проблем. 

 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Міської програми виконання «Національного плану дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року; 

 своєчасне виявлення та надання соціального супроводу сім’ям, які 
перебувають у складних життєвих обставинах;  

 надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення 
ремонту будинків (квартир) багатодітним сім’ям та дитячим будинкам сімейного 
типу; 

 сприяння поліпшенню житлових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа; 

 проведення активної соціальної рекламної кампанії із заохочення сімей до 
утворення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, розвитку інших 
форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 

 реалізація інформаційних та запобіжних заходів, спрямованих на залучення 
дітей та підлітків до здорового способу життя, запобігання поширенню                          
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, захворювань, що передаються статевим 
шляхом, наркозалежності. 

 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення кількості дитячих будинків сімейного типу на 1-2 одиниці та 
прийомних сімей на 5 одиниць; 

 скорочення кількості випадків застосування насильства у сім’ях на 20,0%; 
 зменшення кількості протиправних проявів з боку дітей та підлітків на 

30,0%; 
 скорочення кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих та вперше 

тубінфікованих дітей на 30,0%. 
 

     3.9. САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ТА  
                      РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО   
                                                   СУСПІЛЬСТВА  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  
т а  со ц іа льно го  р озви тку  
м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Місто ,  си льне  своєю гр омадою,  яка  
п ікл ується  пр о  кожно го  од е сит а  -  
забезп ечити  р еа льн у учас т ь  од е сит ів  в  
упр авлінн і  і  жи тт і  мі ст а ;  забе зп ечити  
вс ім  од е сит ам  н еза л ежн о в ід  
мат ер і а льно го  ст ан овища ,  в і ку і  
ф і зичн о го  ст ан у ум ови  д ля  повноц інн о го  
життя  
 

Ст рат ег ічна  ц іль  Реа льна  участь  міської  гр омади  в  
упр авлінн і  т а  жи тт і  мі ст а  
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Проблемні питання: 

 незначна активність мешканців міста у діяльності органів самоорганізації 

населення (СОН) за рахунок недостатньої інформованості про їх правову природу, 

можливості та повноваження;  

 відсутність фінансової підтримки громадських організацій м. Одеси. 
 

 

 

Мета: створення умов для участі членів територіальної громади міста у 

вирішенні питань місцевого значення, подальше вдосконалення та розвиток 

нормативно-методичної, інформаційної та матеріально-технічної бази створення і 

діяльності в місті органів СОН та консолідація зусиль громадських та благодійних 

організацій щодо реалізації державних і міських соціальних програм для 

покращення діяльності об’єднань громадян, забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики у різних сферах суспільного життя. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 продовження практики створення постійно діючих бригад для благоустрою 

мікрорайонів, території яких не обслуговуються муніципальними житлово-

комунальними службами;  

 розвиток механізмів взаємодії органів СОН між собою, з органами 

місцевого самоврядування та іншими суб’єктами розвитку міста; 

 інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів СОН; 

 забезпечення формування повноцінних бюджетів органів СОН; 

 зміцнення матеріально-технічної бази громадських організацій; 

 налагодження конструктивного діалогу між виконавчими органами 

Одеської міської ради, політичними партіями і громадськими організаціями та 

іншими суб’єктами громадянського суспільства на засадах демократичності, 

гласності, відкритості та прозорості. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 збільшення кількості органів СОН, що діють на території міста Одеси, до  

44 одиниць та поліпшення якості життя одеситів за рахунок реалізації органами 

СОН своїх повноважень; 

 підвищення ефективності діяльності громадських організацій міста; 

 активізація участі громадян м. Одеси у вирішенні актуальних проблем 

територіальної громади. 
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4. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК 

ІНФРАСТРУКТУРИ , 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  
 

    4.1. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО  

                                    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
\  

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  
м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

«Розум н е міс то »  (сучасн і  техн оло г і ї  
упр авління  міс том)  -  створ ення  

еф ективної  сис теми  упр авл іння  міс ьким  

го сп одар ством,  яка  до звол ить  спр о стити  
в заєм одію з  м ешканцями  і  п ідвищити  

їхню д ов ір у д о  міської  влад и  

Ст рат ег ічна  ц іль  

Пр оз ор а  т а  е ф ективна   р об от а  міської  
влади .  

Забезп еч ення  пр о зор о с т і  т а  до ступно с т і  

інформац і ї  
 

Проблемні питання: 

 необхідність запровадження єдиної політики підтримки інформаційної 

сфери Одеської міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств та 

установ Одеської міської ради; 

 недостатньо ефективна взаємодія депутатів Одеської міської ради з 

громадою; 

 необхідність впроваджування європейських стандартів електронного 

самоврядування, вдосконалення інформаційної інфраструктури міста. 
 

 

Мета: створення і розвиток інформаційної інфраструктури для 

широкомасштабного застосування сучасних методів і засобів збору, зберігання, 

обробки даних, своєчасне забезпечення суспільства і його суб’єктів необхідною, 

своєчасною, достовірною та повною інформацією в усіх сферах діяльності міста. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси 

на 2015-2017 роки; 

 підтримка друкованого органу Одеської міської ради – КП «Редакція газети 

«Одеський вісник» з метою інформування громадськості про місцеві заходи з 

реалізації державної політики, про діяльність міської влади та соціально значущі 

події міста; 

 підвищення повноти та оперативності інформування територіальної 

громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань 

соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста; 

 впровадження системи адміністративних послуг «Єдине вікно» м. Одеси; 

 введення в дію нового офіційного веб-сайту Одеської міської ради та 

адаптованої версії сайту для користувачів з вадами зору; 

 розробка окремого депутатського порталу Одеської міської ради                         

(карта міста з розподілом на округи, інтерактивна приймальня, звітність депутатів 

тощо); 

 створення єдиного інвестиційного порталу з портфелем інвестиційних 

пропозицій м. Одеси та інвестиційною картою міста; 

 подальший розвиток системи онлайн трансляцій з найбільш відомих 

архітектурних місць міста, а також парків та місць відпочинку, встановлення 

додаткових веб-камер в історичних місцях міста. 
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Критерії ефективності реалізації заходів: 

 реалізація понад 5,7 млн. примірників газети «Одеський вісник»; 

 створення більше 10 тис. нових сторінок офіційного веб-сайту Одеської 

міської ради; 

 стовідсоткове опрацювання звернень громадян; 

 перегляд 12 млн. сторінок офіційного веб-сайту Одеської міської ради. 

 

    4.2. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  

                          ГОСПОДАРСТВО  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  
т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Місто  з  як і сною  т а  е ф ективно ю  

інфр аст р уктур ою -  забе зп еч ення  

комфор тних ум ов  пр ожива ння  в  мі ст і ,  
поліпш ення  яко ст і  житл ово -ком уна льних  

по сл уг  т а  д ор ожньо -т р анспортно го  

забезп ечення  

Ст рат ег ічна  ц і ль  Мод ер н і зац ія  жи тл ово го  го сподар ства  т а  

поліпш ення  яко ст і  ком уна л ьних по сл уг  
 

Проблемні питання: 

 незадовільний технічний стан житлового фонду, який призводить до 

суттєвого погіршення умов проживання людей; 

 значний строк експлуатації ліфтового господарства м. Одеси; 

 невідкладна потреба у здійсненні енергоефективної модернізації житлового 

фонду м. Одеси. 
 

 

Мета: забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів житлово-

комунального господарства, що перебувають у комунальній власності міста,                  

і задоволення потреб населення у наданні якісних житлово-комунальних послуг. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Міської програми відшкодування частини кредитів, 
отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-
будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними 
особами – власниками житлових приміщень на впровадження заходів з 
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших 
житлових приміщень у м. Одесі, на 2015-2016 роки; 

 надання якісних житлово-комунальних послуг населенню; 
 утримання в належному стані та ремонт житлового фонду, впровадження 

заходів з енергозбереження в житлових будинках; 
 здійснення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності 

міста та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;  
 переоснащення ліфтового господарства, зокрема капітальний ремонт, 

модернізація, заміна ліфтів у багатоповерхових будинках; 
 впровадження системи обліку витрачання і регулювання споживання 

теплової енергії в житловому фонді; 
 активізація роз’яснювальної роботи серед населення з метою створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 проведення капітального ремонту житлового фонду на 49 об’єктах, у тому 
числі: 

 посилення основних конструктивних елементів будинків на 10 об’єктах; 
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 ремонт покрівлі на 10 об’єктах; 

 ремонт інженерних мереж на 15 об’єктах;  

 ремонт систем електропостачання на 14 об’єктах; 

 модернізація 102 ліфтів;  

 заміна 6 ліфтів; 

 встановлення приладів обліку і регулювання постачання і споживання 

теплової енергії, яка постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»                          

у 130 будинках (ОСББ, ЖБК, ОСОН). 

 

    4.3. ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО  

                            ТА БЛАГОУСТРІЙ  
 

Проблемні питання: 

 незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, 

мостів та дорожньої інфраструктури; 

 погіршення екологічної ситуації через низьку якість покриття доріг, що 

збільшує витрати палива та викиди шкідливих речовин в атмосферу; 

 обмежена пропускна спроможність об'єктів вулично-дорожньої мережі; 

 недостатній рівень розвитку об'їзних доріг; 

 недостатнє фінансування на проведення робіт з реконструкції, будівництва, 

капітального та поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі. 
 

 

Мета: сприяння економічному та екологічному збалансованому розвитку 

дорожнього господарства міста Одеси шляхом поліпшення транспортно-

експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів, дорожньої інфраструктури, 

забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення 

технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та 

комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 здійснення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі м. Одеси, спрямованих на збереження 

існуючої мережі автомобільних доріг; 

 підтримка в належному експлуатаційному стані існуючих технічних засобів 

регулювання дорожнього руху та поновлення дорожньої розмітки; 

 підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема для пересування осіб з 

обмеженими фізичними можливостями і людей похилого віку, та екологічної 

безпеки автомобільних доріг, впровадження нових технологій і матеріалів у 

процесі будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів 

вулично-дорожньої мережі м. Одеси; 

 регулярне інформування громадськості через засоби масової інформації 

щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету та проведення 

робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів 

вулично-дорожньої мережі м. Одеси. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

вулиць площею 117,1 тис.м2 у м. Одесі; 

 здійснення капітального та поточного ремонтів об’єктів благоустрою 
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комунальної власності та загального користування, тротуарів, 

внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій загальною площею  

257,1 тис.м2; 

 заміна та відновлення 2300 одиниць дорожніх знаків та колонок; 

 оновлення приблизно 34 тис.м2 дорожньої розмітки. 
 

 

    4.4. ОХОРОНА  

                 ПРАЦІ  
 

Проблемні питання: 

 недостатній рівень консультативної, інформаційної допомоги роботодавцям 

щодо створення ефективної системи управління охороною праці та профілактичної 

роботи для запобігання випадкам виробничого травматизму; 

 недостатній адміністративний вплив на посадових осіб-порушників вимог 

законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці за несвоєчасне 

проведення атестації робочих місць за умовами праці. 
 

 

Мета: привернення уваги сторін соціального діалогу, суб’єктів 

господарювання до формування сучасного, безпечного та здорового виробничого 

середовища; створення належних і здорових умов праці згідно з державними 

стандартами; охорона життя і здоров’я працюючих від впливу небезпечних та 

шкідливих виробничих чинників. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація державної політики у сфері охорони праці шляхом здійснення 

відомчого контролю за своєчасністю проведення атестації робочих місць, 

забезпечення соціального захисту працівників, надання відповідно до 

законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах та локальних 

колдоговірних гарантій; 

 проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сторін 

соціально-трудових відносин щодо здійснення комплексних заходів з розв’язання 

проблем поліпшення стану умов праці та профілактичної роботи із запобігання 

нещасним випадкам, популяризації небезпечних та шкідливих умов праці; 

 проведення моніторингу умов праці за результатами атестації на 

підприємствах та установах комунальної власності з метою прогнозування рівня 

впливу небезпечних та шкідливих умов праці; 

 розгляд умов та стану безпеки праці на підприємствах, дотримання 

законодавства про охорону праці для вироблення узгоджених пропозицій щодо 

шляхів подальшого розвитку соціально-трудових відносин у сфері охорони праці 

за участю сторін соціального діалогу на засіданнях міської тристоронньої 

соціально-економічної ради. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 мінімізація ризиків нещасних випадків на виробництві, забезпечення права 

працюючих громадян на отримання пільг і компенсацій за роботу у важких та 

шкідливих умовах праці, підвищення рівня їх охорони життя і здоров’я.  
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   4.5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО  

             СЕРЕДОВИЩА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  
т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

Еколо г ічн о бла гоп ол учн е місто .  Місто  
здор ових люд ей  -  забезп еч енн я  

еколо г ічно го  д обр обут у  міст а ,  

еф ективної  м едичн ої  допомо ги ,  
актив но го  дов голі т тя  оде си т ів  

Ст рат ег ічна  ц іль  

Збер еження  і  за хист  узбер ежжя  міст а  в ід  

небе зп ечни х інжен ер н о - геол о г ічних  
пр оце с ів .  

Забезп еч ення  екол о г ічно  спр иятливи х  

ум ов  жи ття  нас ел ення  міст а  
 

Проблемні питання: 

 наявність у місті штучних підземних пустот («мін»); 

 незадовільний стан водовідводних штолень та підземних галерей; 

 необхідність розширення мережі гідрогеологічних свердловин; 

 необхідність розширення зон рекреаційного призначення; 

 забруднення поверхневих вод через скид в Чорне море неочищених 

зливових вод; 

 перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі у промислових зонах; 

 руйнування дамби Хаджибейського лиману; 

 відмова суб’єктів господарювання приватної форми власності у проведенні 

ремонтно-відновлювальних робіт на захисних спорудах цивільного захисту через 

відсутність фінансування; 

 збільшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно-

небезпечних об’єктах через зношеність основних виробничих фондів та застарілих 

технологій виробництва. 
 

 

Мета: поліпшення стану навколишнього природного середовища, 

берегозахисних споруд, запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних 

процесів у межах міста, захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища від надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків і надання допомоги 

постраждалим в мирний час та в режимі особливого періоду.  
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Програми охорони і поліпшення стану навколишнього 

природного середовища м. Одеси на 2013-2016 роки; 

 реконструкція та будівництво належного берегозахисного комплексу; 

 дослідження стану навколишнього природного середовища та техногенної 

безпеки; 

 аналіз та контроль за активізацією небезпечних геологічних процесів та 

своєчасна їх ліквідація; 

 поліпшення інженерно-геологічної ситуації на території м. Одеси завдяки 

укріпленню підземних пустот під фундаментами житлових будинків; 

 розробка проекту каналізування Крижанівської балки та узбережжя від 

Аркадії до 16-ї ст. Великого Фонтану;  

 розробка проекту рекультивації Лузанівських ставків; 

 реконструкція акумулюючого ставка колишньої Джутової фабрики; 

 реалізація заходів міських програм у частині цивільного захисту: Програми 

створення страхового фонду документації м. Одеси на 2012-2016 роки, Міської 
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цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Одеса 

«Безпечне місто Одеса» на 2014-2016 роки; 

 створення у місті позаштатних територіальних формувань цивільного 

захисту; 

 сприяння виконанню заходів щодо організації у кожному ЖКС навчально-

консультаційних пунктів з питань цивільного захисту населення; 

 сприяння створенню фінансового та матеріального резервів у м. Одесі для 

виконання робіт з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

 своєчасне прийняття превентивних заходів щодо попередження 

надзвичайних ситуацій будь-якого характеру; 

 підвищення якості проведення навчань та тренувань керівного складу 

служб Одеської міської ланки цивільного захисту; 

 здійснення постійного моніторингу потенційно небезпечних об’єктів, 

розташованих на території міста; 

 формування інформаційного простору щодо питань охорони 

навколишнього природного середовища і техногенної безпеки та активне 

залучення громадськості до розв’язання зазначених проблем. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 реконструкція 3-х берегозахисних споруд; 

 розширення мережі гідрогеологічних свердловин на 10 одиниць; 

 будівництво нових берегозахисних споруд загальною протяжністю 2350 м; 

 ліквідація штучних підземних пустот («мін») під фундаментами 5-ти 

житлових будинків; 

 збільшення територій рекреаційного призначення на 210 тис.м2; 

 зниження обсягу відходів, що надходять на полігони твердих побутових 

відходів на 40,0%; 

 негайне реагування на надзвичайні ситуації, якісна і своєчасна ліквідація 

їх наслідків; 

 забезпечення належного функціонування постів радіаційного, хімічного 

спостереження та контролю; 

 внесення документації по 6 об’єктах до Страхового фонду документації 

для проведення відбудовчих та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації 

надзвичайних ситуацій;  

 проведення 182 спеціальних об’єктових навчань і тренувань. 

 

    4.6. МУНІЦИПАЛЬНА  

                        БЕЗПЕКА  
 

Пр іо р ит ет ний на пря мо к  
С тр а тег і ї  еко номіч но го  

т а  со ц іа льно го  р озви тку  

м іст а  Од еси  до  2 02 2  ро ку  

«Розум н е міс то »  (сучасн і  техн оло г і ї  

упр авління  міс том)  -  створ ення  
еф ективної  сис теми  упр авл іння  міським  

го сп одар ством,  яка  до звол ить  спр о стити  

в заєм одію з  м ешканцями  і  п ідвищити  
їхню д ов ір у д о  міської  влад и  

Ст рат ег ічна  ц іль  Бе зп ечн е пр оживання  м еш канц ів  міст а  

(безп ека  на  вулицях,  за хист  майна)  
 

Проблемні питання: 

 наявність ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру; 
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 недостатня ефективність та оперативність роботи органів внутрішніх справ 

з реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини, розшук і затримання 

злочинців у найкоротший термін; 

 незадовільний рівень впровадження та застосування новітніх технологій і 

технічних засобів організації контролю стану безпеки міста та його мешканців. 
 

 

Мета: запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень, удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення 

захисту конституційних прав і свобод людини та дотримання належного рівня 

правопорядку і громадської безпеки у місті. 
 

 

Найважливіші заходи: 

 реалізація заходів Міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Одеса «Безпечне місто Одеса» на 2014-2016 роки; 

 створення системи відеонагляду – Автоматизованої Інформаційної системи 

«Безпечне місто Одеса» для підвищення оперативності інформації про поточну 

ситуацію на вулицях міста; 

 створення Центру Суспільної Безпеки; 

 встановлення камер відеоспостереження для моніторингу руху транспорту 

на в’їздах та ключових перехрестях міста, а також у місцях масового скупчення 

людей, біля об’єктів, що вимагають посиленої охорони; 

 організація системи безперервного моніторингу відеоінформації, виявлення 

порушень громадського порядку, інших правопорушень і надзвичайних ситуацій та 

системи оперативного інформування про них правоохоронних органів; 

 створення надійної системи цивільної оборони та системи оперативного 

реагування міських служб на надзвичайні ситуації, стихійні лиха; 

 профілактика правопорушень та злочинності серед неповнолітніх та 

підлітків з подальшим скороченням їх кількості; 

 забезпечення збереження майна фізичних і юридичних осіб, 

муніципального, відомчого та іншого житлового фонду. 
 

 

Критерії ефективності реалізації заходів: 

 зниження рівня злочинності по м. Одесі на 10 тис. середньорічного 

наявного населення на 1,0-2,0%; 

 підвищення рівня розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів; 

 скорочення кількості злочинів проти життя та здоров’я громадян. 
 

 
 

 

Секретар ради                                             О. Потапський
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                                                                    Додаток 1 до Програми 
 

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М. ОДЕСИ НА 2016 РІК 

Показник Одиниця виміру 
2014 рік 

(звіт) 

2015 рік 

(очікуване) 

2016 рік 

(прогноз) 

Сценарій 1 

(оптимістичний) 

2016 рік до 

2015 року, % 

Сценарій 2 

(песимістичний) 

2016 рік  до 

2015 року, % 

Промисловість 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах млн.грн 12 661,3 14 041,5 14 897,0 105,0 14 364,0   102,6* 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу  грн 12 249,7 13 854,5 14 688,5 106,0 14 165,5 102,2 

Капітальне будівництво 

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла тис.м2 433,5 140,0 150,0 107,1 147,0 105,0 

Обсяг виконаних будівельних робіт млн.грн 2 091,7 2 290,0 2 405,0   105,0* 2 350,0   102,6* 

Транспорт 

Вантажооборот  млн.ткм 63 250,8 65 612,0 74 470,0 113,5 72 829,0 111,0 

Перевезено (відправлено) вантажів  млн.тонн 30,9 33,5 34,5 103,0 32,0 95,5 

Пасажирооборот  млн.пас.км 9 096,1 8 893,0 9 694,0 109,0 9 515,0 107,0 

Перевезено (відправлено) пасажирів млн.пас. 290,4 242,5 245,0 101,0 223,0 92,0 

Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність 

Капітальні інвестиції у фактичних цінах млн.грн 6 047,2 5 780,0 6 050,0    104,7* 5 710,0    98,8* 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний 

капітал та боргові інструменти) на кінець року 

млн.дол.США 784,3 1 710,0 1 490,0 87,1 1 624,5 95,0 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 

кінець року 

млн.дол.США 605,7 560,0 575,0 102,7 540,0 96,4 

Прямі іноземні інвестиції на одну особу дол.США 639,2 552,5 566,9 102,6 532,5 96,4 

Експорт товарів та послуг млн.дол.США 1 443,6 1 299,0 1 429,0 110,0 1 351,0 104,0 

 Експорт товарів млн.дол.США 860,8 780,0 870,0 111,5 826,5 106,0 

 Експорт послуг млн.дол.США 582,8 519,0 559,0 107,7 524,5 101,1 

Імпорт товарів та послуг млн.дол.США 1 853,2 1 667,5 1 790,0 107,3 1 734,5 104,0 
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Показник Одиниця виміру 
2014 рік 

(звіт) 

2015 рік 

(очікуване) 

2016 рік 

(прогноз) 

Сценарій 1 

(оптимістичний) 

2016 рік до 

2015 року, % 

Сценарій 2 

(песимістичний) 

2016 рік  до 

2015 року, % 

 Імпорт товарів млн.дол.США 1 716,8 1 115,0 1 171,0 105,0 1 221,0 109,5 

 Імпорт послуг млн.дол.США 136,4 552,5 619,0 112,0 513,5 92,9 

Сальдо торговельного балансу млн.дол.США -409,6 -368,5 -360,5 х -383,5 х 

Споживчий ринок 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств млн.грн 22 832,7 23 312,0 24 034,0    103,1* 23 755,0    109,1* 

Обсяг реалізованих послуг млн.грн 25 869,6 26 697,5 27 792,0    104,1* 27 258,0     102,1* 

Показники рівня життя населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного 

штатного працівника 

грн 3 305 3 850 4 350 113,0 4 200 109,1 

Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року) млн.грн 17,4 53,4 39,0 73,0 42,6 79,8 

Населення 

Чисельність населення (на кінець року) тис. осіб   1 016,5 1 013,5 1 014,2 100,1 1 014,0 100,0 

Чисельність зареєстрованих безробітних тис. осіб   3,3 3,2 3,1 х 3,2 х 

Підприємницька діяльність 

Кількість фізичних осіб-підприємців (на кінець року)  тис.од. 78,3 77,3 78,9 102,1 78,5 101,6 

Кількість юридичних осіб (на кінець року)  тис.од. 45,9 47,3 48,5 102,5 48,2 101,9 

Кількість малих підприємств  тис.од. 13,2 13,8 14,2 102,9 14,0 101,4 

Кількість середніх підприємств  тис.од. 0,46 0,47 0,49 104,3 0,48 102,1 

Частка малих та середніх підприємств у загальному обсязі 

реалізованої продукції 
% 74,6 76,8 77,5 х 77,0 х 

 
 *- без урахування індексу споживчих цін. 
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Додаток 2 до Програми 
 

МІСЬКІ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ У М. ОДЕСІ У 2016 РОЦІ 

№  

з/п  
Назва Програми 

Строк 

реалізації 

Програми, 

роки 

Затверджено 

рішенням  

Одеської             

міської ради 

Розробник програми 

Обсяги 

фінансування, 

передбачені 

Програмою            

на 2016 рік, 

тис.грн 

Очікувані результати 

1 Міська цільова програма недержавного 

(додаткового) пенсійного забезпечення 

працівників бюджетної сфери міста Одеси                   

на 2008-2017 роки  

2008-2017 від 21.12.2007 р. 

№ 2077-V 

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради, департамент 

охорони здоров'я Одеської міської 

ради, департамент культури та 

туризму Одеської міської ради, 

управління з фізичної культури та 

спорту Одеської міської ради, 

департамент праці та соціальної 

політики Одеської міської ради, 

служба у справах дітей               

Одеської міської ради 

7 100,0 (МБ) Поліпшення пенсійного забезпечення 

працівників бюджетної сфери після 

закінчення їх трудової діяльності за 

рахунок виплати додаткової пенсії 

 

 

2 Програма забезпечення службовим житлом 

двірників комунальних підприємств «Житлово-

комунальний сервіс» у 2008-2017 роках  

2008-2017 від 21.12.2007 р. 

№ 2093-V 
Департамент                                

міського господарства                  

Одеської міської ради 

Не визначений Поліпшення соціально-побутових умов 

проживання двірників, зацікавленність 

їх до більш ефективної праці, 

уникнення значної нестачі даної 

категорії робітників в житлово-

комунальному господарстві 

3 Програма забезпечення протипожежного 

захисту будинків підвищеної поверховості та 

висотних будинків на 2011-2016 роки  

2011-2016 від 08.04.2011 р. 

№ 525-VI 

 

Департамент                                

міського господарства                  

Одеської міської ради 

8 361,6 (ДБ) 

200,0 (МБ) 

Забезпечення пожежної безпеки 

м. Одеси, своєчасна протидія пожежам 

та зменшення негативних наслідків від 

них, створення безпечних умов 

проживання громадян у жилих 

будинках підвищеної поверховості та 

висотних будинках 

4 Програма будівництва (придбання) доступного 

житла в місті Одесі на 2011-2017 роки 

2011-2017 від 08.07.2011 р. 

№ 818-VI 

 

Управління                               

капітального будівництва    

Одеської міської ради 

154 670,0 (ДБ) 

 243 650,0 (ОБ)  

 138 000,0 (МБ)  

Підвищення рівня забезпечення 

громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов відповідно до 
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№  

з/п  
Назва Програми 

Строк 

реалізації 

Програми, 

роки 

Затверджено 

рішенням  

Одеської             

міської ради 

Розробник програми 

Обсяги 

фінансування, 

передбачені 

Програмою            

на 2016 рік, 

тис.грн 

Очікувані результати 

 438 270,0 (інші) 

 

законодавства, житлом шляхом 

запровадження нового ефективного 

фінансово-інвестиційного механізму 

державної підтримки будівництва 

(придбання) доступного житла 

5 Міська програма виконання «Національного 

плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2016 року 

2013-2016 від 21.12.2012 р. 

№ 2446-VI 

Служба у справах дітей                   

Одеської міської ради 

8 083,0 (МБ) Створення цілісної системи захисту 

прав більш ніж 200 тисяч дітей, що 

відповідає вимогам Конвенції ООН з 

урахуванням цілей розвитку, 

оголошених Декларацією тисячоліття 

ООН та стратегії Підсумкового 

документа спеціальної сесії в інтересах 

дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ 

комфортний для дітей» 

6 Програма створення страхового фонду 

документації міста Одеси на 2012-2016 роки 

2012-2016 від 19.02.2013 р. 

№ 2764-VI 

Управління                               

капітального будівництва                             

Одеської міської ради 

99,0 (МБ) 

136,0 (інші) 

Своєчасне забезпечення органів 

місцевого самоврядування та 

відповідних органів з ліквідації 

наслідків аварій та катастроф 

документами міського СФД, 

необхідними для проведення 

будівельних, аварійно-рятувальних 

робіт на підприємствах, об’єктах 

систем життєзабезпечення населення 

та транспортних зв’язків, потенційно 

небезпечних об’єктах, об’єктах 

культурної спадщини 

7 Програми розвитку та реконструкції Одеського 

зоопарку «Зоопарк-100» на 2013-2022 роки 

2013-2022 від 19.02.2013 р. 

№ 2776-VI 

КУ «Одеський зоологічний парк 

загальнодержавного значення» 

22 400,0 (МБ) 

500,0 (інші) 

Становлення Одеського зоопарку як 

регіонального центру з розведення 

рідкісних і зникаючих видів тварин у 

відповідності з європейськими та 
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№  

з/п  
Назва Програми 

Строк 

реалізації 

Програми, 

роки 

Затверджено 

рішенням  

Одеської             

міської ради 

Розробник програми 

Обсяги 

фінансування, 

передбачені 

Програмою            

на 2016 рік, 

тис.грн 

Очікувані результати 

світовими програмами порятунку 

рідкісних видів, підвищення іміджу 

Одеського зоопарку з метою залучення 

відвідувачів і туристів 

8 Програма створення служби містобудівного 

кадастру у складі управління архітектури                  

та містобудування Одеської міської ради                

на 2013-2016 роки  

2013-2016 від 16.04.2013 р. 

№ 3320-VІ 

Управління                                    

архітектури та містобудування 

Одеської міської ради 

70,0 (МБ)  Створення та розгортання 

Автоматизованої геоінформаційної 

системи служби містобудівного 

кадастру для постійної актуалізації та 

використання інтегрованих даних про 

господарський, містобудівний 

розвиток території міста 

9 Програми охорони і поліпшення стану 

навколишнього природного середовища  

м. Одеси на 2013-2016 роки 

2013-2016 від 18.06.2013 р. 

№ 3506-VІ 

Департамент екології                              

та розвитку рекреаційних зон 

Одеської міської ради 

Невизначений Покращення екологічного стану 

прибережної зони, охорона 

атмосферного повітря, водних та 

земельних ресурсів, охорона 

тваринного світу, раціональне 

використання і зберігання відходів 

виробництва та побутових відходів з 

метою поліпшення стану 

навколишнього природного 

середовища м. Одеси 

10 Програма зайнятості населення м. Одеси на 

період до 2017 року 

2013-2017 від 18.07.2013 р. 

№ 3643-VI 

Департамент праці та соціальної 

політики Одеської міської ради 

605,0 (МБ) 

200,0* 

Підвищення рівня економічної 

активності населення, сприяння його 

продуктивній зайнятості, збереження 

та розвиток трудового потенціалу, 

стимулювання зацікавленості 

роботодавців у створенні нових 

робочих місць та посилення 

соціального захисту від безробіття 
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№  

з/п  
Назва Програми 

Строк 

реалізації 

Програми, 

роки 

Затверджено 

рішенням  

Одеської             

міської ради 

Розробник програми 

Обсяги 

фінансування, 

передбачені 

Програмою            

на 2016 рік, 

тис.грн 

Очікувані результати 

11 Програма реконструкції та розвитку парку 

культури та відпочинку «Преображенський» з 

меморіальним комплексом у місті Одесі на 

2014-2016 роки 

2014-2016 від 17.12.2013 р. 

№ 4204-VІ 

Управління з питань охорони 

об’єктів культурної спадщини 

Одеської міської ради 

2 070,0 (МБ) 

600,0 (інші) 

 

Створення в межах центрального 

історичного ареалу Одеси міського 

парку для сімейного відпочинку з 

історико-меморіальним комплексом, 

який функціонуватиме з культурно-

просвітницькою, музейною та духовно-

патріотичною метою 

12 Міська цільова комплексна програма 

профілактики та протидії злочинності в місті 

Одеса «Безпечне місто Одеса» на 2014-               

2016 роки 

2014-2016 від 25.06.2014 р. 

№ 4796-VI  

Департамент транспорту, зв’язку та 

організації дорожнього руху                   

Одеської міської ради 

5 000,0 (МБ) 

2 500,0 (інші) 

Створення умов, що об'єктивно 

перешкоджають здійсненню 

правопорушень у місті, розвиток і 

підвищення технічного рівня різних 

видів, форм і методів контролю 

оперативної ситуації, удосконалення 

керування транспортними і 

пішохідними потоками, підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху, 

оптимізація експлуатаційних витрат 

13 Міська програма реалізації завдань державної 

політики у сфері забезпечення молоді житлом                     

у 2014-2017 роках 

2014-2017 від 27.08.2014 р.  

№ 5239-VI 

Управління                          

капітального будівництва      

Одеської міської ради 

3 911,4 (МБ) Забезпечення житлом молодих сімей та 

одиноких молодих громадян міста 

Одеси 

14 Міська програма «Електронне відкрите місто» 

м. Одеси на 2015-2017 роки 

2015-2017 від 16.04.2015 р. 

№ 6508-VI 

Департамент інформації                       

та зв’язків з громадськістю 

Одеської міської ради 

4 388,0 (МБ) Досягнення європейських стандартів 

надання адміністративних послуг, 

забезпечення відкритості та прозорості 

влади міста, орієнтованої на 

задоволення потреб мешканців міста 

Одеси 

15 Міська цільова програма «Здоров'я» на 2015-

2017 роки 

2015-2017 від 10.06.2015 р. 

№ 6723-VI 

Департамент охорони здоров’я 

Одеської міської ради 

Невизначений Підвищення якості та ефективності 

надання медико-санітарної допомоги з 

метою збереження і зміцнення здоров'я 
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№  

з/п  
Назва Програми 

Строк 

реалізації 

Програми, 

роки 

Затверджено 

рішенням  

Одеської             

міської ради 

Розробник програми 

Обсяги 

фінансування, 

передбачені 

Програмою            

на 2016 рік, 

тис.грн 

Очікувані результати 

населення міста та забезпечення 

соціальної справедливості і захисту 

прав громадян на охорону здоров'я 

16 Міська цільова програма «Розвиток фізичної 

культури та спорту в м. Одесі на 2015-                 

2019 роки» 

2015-2019 від 10.09.2015 р. 

№ 6919-VI 

Управління з фізичної культури та 

спорту Одеської міської ради 

2 046,8 (МБ) Популяризація здорового способу 

життя, залучення громадян до 

систематичних занять фізичною 

культурою і спортом, збереження 

існуючих спортивних традицій 

17 Міська програма відшкодування частини 

кредитів, отриманих об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних будинків, 

житлово-будівельними кооперативами, 

органами самоорганізації населення, фізичними 

особами – власниками житлових приміщень на 

впровадження заходів з енергозбереження, 

реконструкції і модернізації багатоквартирних 

будинків, інших житлових приміщень у 

м. Одесі, на 2015-2016 роки 

2015-2016 від 10.09.2015 р. 

№ 6920-VI 

Департамент                           

економічного розвитку                

Одеської міської ради 

5 450,0 (МБ) Відшкодування частини кредитних 

коштів, залучених ОСББ, ЖБК, ОСОН, 

фізичними особами – власниками 

житлових приміщень на впровадження 

заходів з енергозбереження, 

реконструкції і модернізації 

багатоквартирних будинків, інших 

житлових приміщень для поліпшення 

комфорту мешканців міста та 

підвищення енергоефективності 

будинків 
 

ДБ – державний бюджет 

ОБ – обласний бюджет 

МБ – міський бюджет 

 

* - формується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 
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Додаток 3 до Програми 
 

ОБ’ЄКТИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ М. ОДЕСИ, БУДІВНИЦТВО ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ У 2016 РОЦІ 

ЗА РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

№  

з/п 

Назва будови та її місцезнаходження, 

замовник будівництва 

Роки 

будівництва 

Кошторисна 

вартість 

будівництва, 

тис.грн 

Залишок 

кошторисної 

вартості  

на 01.01.2016 р., 

тис.грн 

%  

будівельної 

готовності 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

на 2016 рік, 

тис.грн 

Обсяг та строк 

введення в 

експлуатацію 

загальної площі  

у 2016 році, кв.м 

Джерела 

фінансування 
Підрядник 

КП «Міське капітальне будівництво» та управління капітального будівництва Одеської міської ради 

1 

Житловий будинок № 37, 10-поверховий               

4-секційний, 156 кв. з творчими майстернями 

на технічному поверсі з інженерними 

мережами у мкр. ІІІ-4-1 ж/м Котовського, 

м. Одеса,  2 черга 

2010-2017 52900,0 41785,0 21,0 1500,0 - 
кошти 

населення 

ПП «БМУ 

Чорноморрембуд» 

2 
Житловий будинок № 23, 10-поверховий 

цегляний 4-секційний у мкр. ІІІ-4-1                        

ж/м Котовського, м. Одеса, 1, 2 черги 

2007-2016 39040,6 26500,0 32,0 26500 
9 597,0 

IV квартал 2016 р. 
кошти 

населення 
ТОВ «БМУ-1» 

3 
Житловий будинок № 34, 9-поверховий                   

2-секційний у мкр. III-4-2, м. Одеса,  

вул. Академіка Сахарова, 4 черга 

2013-2016 35337,3 10550,0 70,0 10550,0 
5 014,0  

II квартал 2016 р. 

кошти 

населення 

ОП «БУ-463 ТДВ 

«Чорномор-

гідробуд»                              

у м. Одесі» 

4 
Житловий будинок № 21-Б, 10-поверховий  

2-секційний у мкр. III-4-3 ж/р Котовського,  

м. Одеса, 1 черга 

2007-2016 21713,6 12000,0 55,0 12000,0 
4 836,0  

IV квартал 2016 р. 
кошти 

населення 

ТОВ «БК 

Чорномор’є Плюс» 

5 
Житловий будинок № 21-Б, 10-поверховий  

3-секційний у мкр. III-4-3 ж/р Котовського,          

м. Одеса, 2 черга 

2007-2017 31040,7 23280,0 25,0 7200,0 - 
кошти 

населення 

ТОВ «БК 

Чорномор’є Плюс» 

6 

Житловий будинок № 21, 1-секційний  

19-поверховий з будованими приміщеннями, 

з інженерними мережами  в мкр. ІІІ-4-2               

ж/м Котовського, м. Одеса 

2007-2016 45657,0 27000,0 45,0 27000,0 
7 260,0  

IV квартал 2016 р. 

кошти 

населення 

ПП ВКФ 

«Мікромегас» 

7 

Житловий будинок № 6 (буд.) з вбудовано-

прибудованими приміщеннями, підземним 

паркінгом № 6-А (буд.) у мкр «В» житлового 

району ІV-4 ім. Таїрова, м. Одеса, 2 черга 

будівництва - секції №№3, 4, 5 

2012-2016 85714,0 33000,0 60,0 33000,0 
14 637,0  

III квартал 2016 р. 

кошти 

населення 
ТОВ «Одесоблбуд» 

8 

Житловий будинок № 6 (буд.) з вбудовано-

прибудованими приміщеннями, підземним 

паркінгом № 6-А (буд.) у мкр «В» житлового 

району ІV-4 ім. Таїрова, м. Одеса, 3 черга 

будівництва – секції № 6 та паркінг 

2014-2017 57143,0 57143,0 0 9600,0 - 
кошти 

населення 
ТОВ «Одесоблбуд» 
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№  

з/п 

Назва будови та її місцезнаходження, 

замовник будівництва 

Роки 

будівництва 

Кошторисна 

вартість 

будівництва, 

тис.грн 

Залишок 

кошторисної 

вартості  

на 01.01.2016 р., 

тис.грн 

%  

будівельної 

готовності 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

на 2016 рік, 

тис.грн 

Обсяг та строк 

введення в 

експлуатацію 

загальної площі  

у 2016 році, кв.м 

Джерела 

фінансування 
Підрядник 

9 

12-16-поверховий житловий будинок № 4 

(буд.) з вбудованими приміщеннями, 

підземним паркінгом № 4а (буд.). І пусковий 

комплекс: 1 черга – 3 секції 

2014-2016 85714,0 24000,0 28,0 24000 
11 948,0 

IV квартал 2016 р. 

кошти 

населення 

ТОВ «Цивіль-

житлобуд» 

10 

5-секційний 12-16-поверховий житловий 

будинок №4 (буд.) з вбудованими 

приміщеннями, підземним паркінгом № 4а 

(буд.). І пусковий комплекс: 2 черга - 2 секції 

2016-2017 57143,0 57143,0 0 5000,0 - 
кошти 

населення 

ТОВ «Цивіль-

житлобуд» 

11 

Група 12-поверхових житлових будинків з 

об’єктами соцкультпобуту та паркінгом з 

інженерними мережами, м. Одеса, 

Малиновський район, вул. Маршала 

Малиновського, 53-55, мкр. «О-Б» житловий 

район 1-6 «Ближні Млини», 2 черга 

2014-2017 240000,0 163000,0 20,0 7200,0 - 
кошти 

населення 
ТОВ «ЛІБЕРТІ-Л» 

12 
Житловий будинок № 30, 9-поверховий 

2-секційний у мкр. III-4-1 ж/р Котовського, 

м. Одеса 

2014-2016 42504,0 2000,0 80,0 2000,0 
8 431,0 

I квартал 2016 р. 

кошти 

населення 
ПБГ «Інтобуд» 

13 
Житловий будинок № 33, 9-поверховий  

3-секційний у мкр. III-4-1 ж/р Котовського, 

м. Одеса 

2015-2016 63750,0 41500,0 35,0 41500,0 
11 409,0 

IV квартал 2016 р. 

кошти 

населення 
ПБГ «Інтобуд» 

14 
Житловий будинок № 55, 12-поверховий  

2-секційний у мкр. III-4-1 ж/р Котовського, 

м. Одеса 

2016-2018 58200,0 58200,0 0 700,0 - 
кошти 

населення 
ТОВ «Хай-Тек-Буд» 

15 
Житловий будинок №55-а, 12-поверховий  

2-секційний у мкр. III-4-1 ж/р Котовського, 

м. Одеса 

2016-2018 58200,0 58200,0 0 300,0 - 
кошти 

населення 
ТОВ «Хай-Тек-Буд» 

16 
Житловий будинок №138-Б, вул. Академіка 

Вільямса, мкр «В-Г» Таїрова, 2 секції 
2016-2018 64500,0 64500,0 0 4500,0 - 

кошти 

населення 

ТДВ ВБМО 

«Одесбуд» 

17 
Торговельно-виставковий центр 1-А,  

мкр. III-4-2 ж/р Котовського 
2014-2016 12500,0 6000,0 52,0 6000,0 

4 293,0 

III квартал 2016 р. 

власні кошти 

підприємства 
ПБГ «Інтобуд» 

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 

1 

Проведення робіт з реконструкції будівель та 

споруд з інженерними мережами КУ «Міська 

клінічна лікарня №10» за адресою: м. Одеса, 

вул. Маршала Малиновського, 61-А 

2015-2016 28 282,7 19 800,0 30,0 19 800,0 IV квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

ТОВ «Будівельна 

компанія 

«МІСТОБУД» 
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№  

з/п 

Назва будови та її місцезнаходження, 

замовник будівництва 

Роки 

будівництва 

Кошторисна 

вартість 

будівництва, 

тис.грн 

Залишок 

кошторисної 

вартості  

на 01.01.2016 р., 

тис.грн 

%  

будівельної 

готовності 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

на 2016 рік, 

тис.грн 

Обсяг та строк 

введення в 

експлуатацію 

загальної площі  

у 2016 році, кв.м 

Джерела 

фінансування 
Підрядник 

2 

Реконструкція будівель КУ «Міська клінічна 

інфекційна лікарня» з інженерними 

мережами за адресою: м. Одеса,         

вул. Пастера, 5/7 (І та ІІ пускові комплекси) 

2008-2016 181 663,8 31 000,0 80,0 31 000,0 IV квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

ТОВ «ТТ-Буд» 

3 
Будівництво загальноосвітньої школи на  

1000 учбових місць, розташованої за 

адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8  

2106-2017 
орієнтовно 

85 000,0 
60 000,0 35,0 60 000,0 IV квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

4 
Будівництво дитячого садка у мкр ІІІ-4-2 

жилого району ім. Котовського, м. Одеса 
2016-2017 

орієнтовно  

54 000,0 

орієнтовно  

54 000,0 
0 10 000,0 - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

5 
Капітальний ремонт будівлі дитячого садка 

№ 55 за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 4 
2016 

орієнтовно  

10 000,0 

орієнтовно  

10 000,0 
0 10 000,0 IV квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

6 
Реконструкція загальноосвітньої школи 

№ 19, розташованої за адресою: м. Одеса, 

вул. Кустанайська, 3, корпус «А-2» 

2016 11 540,0 11 000,0 0 11 000,0 IV квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

ВАТ «Пересувна 

механізована колона – 

15» «Дунайводобуд» 

7 

Реконструкція будівлі з розширенням на 

території комунальної установи «Центр 

реабілітації осіб з вадами психофізичного 

розвитку», розташованої за адресою: 

м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 30/1 

2015-2016 6 981,4 810,0 80,0 810,0 II квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

ТОВ 

«Одесгідроспецбуд» 

8 

Першочергові заходи із реконструкції 

системи захисту території від затоплення у 

межах вулиць у м. Одесі: Балтської дороги, 

Об'їзної дороги, вул. Лиманної, 

Миколаївської дороги (селище «Більшовик») 

2016 14 594,0 13 900,0 0 13 900,0 IV квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

9 
Будівництво житлового будинку № 29-б 

(буд.) у мкр ІІІ-4-2 жилого району  

ім. Котовського, м. Одеса 

2016 50 486,8 49 000,0 0 10 000,0 - 
кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

10 
Реконструкція будівлі, розташованої за 

адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1 
2013-2016 6 801,3 4 720,0 30,0 4 720,0 IV квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

ТОВ «ПІВДЕНЬ-

УКРБУД» 

11 
Проведення робіт з реконструкції будівлі, 

розташованої за адресою: м.  Одеса, 

вул. Варненська, 3-Б 

2016 2 887,5 2 500,0 0 2 500,0 IV квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

12 
Реставрація  будівлі Старої біржі за адресою: 

м. Одеса, пл. Думська, 1 
2006-2017 

орієнтовно 

75 000,0 

орієнтовно  

55 000,0 
40,0 15 000,0 - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 
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№  

з/п 

Назва будови та її місцезнаходження, 

замовник будівництва 

Роки 

будівництва 

Кошторисна 

вартість 

будівництва, 

тис.грн 

Залишок 

кошторисної 

вартості  

на 01.01.2016 р., 

тис.грн 

%  

будівельної 

готовності 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

на 2016 рік, 

тис.грн 

Обсяг та строк 

введення в 

експлуатацію 

загальної площі  

у 2016 році, кв.м 

Джерела 

фінансування 
Підрядник 

13 

Капітальний ремонт і ремонтно-реставраційні 

роботи фасадів та покрівель будівель, 

розташованих в історичній частині м. Одеси 

(2 черга) 

2016-2017 109 208,7 109 208,7 0 30 000,0 - 
кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

14 

Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки 

архітектури «Приморські (Гігантські, 

Бульварні, Потьомкінські) сходи», 

розташованих на Приморському бульварі  

2016 
орієнтовно  

15 220,0 

орієнтовно  

15 000,0 
0 15 000,0 III квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

15 
Реставрація будівель Воронцовського палацу 

за адресою: м. Одеса, пров. Воронцовський, 2 
2016-2017 

орієнтовно  

37 400,0 

орієнтовно  

37 400,0 
0 15 000,0 - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

16 
Будівництво зовнішніх мереж каналізації на 

території мкр. «Шевченко-3», м. Одеса 
2016 

орієнтовно  

3 300,0 

орієнтовно  

3 000,0 
0 3 000,0 IV квартал 2016 р. 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

17 

Реконструкція будівлі, в якій планується 

розташування КУ «Одеський міський центр 

реінтеграції бездомних осіб», за адресою:  

м. Одеса, Балтська дор., 2 

2016-2017 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

18 

Будівництво інженерних мереж до жилого 

будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала 

Малиновського у межах пров. Союзного та 

вул. Заводської 

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

19 
Капітальний ремонт дитячого садка № 48, 

розташованого за адресою: м. Одеса, 

вул. Дюківська, 12  

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

20 
Капітальний ремонт дитячого садка № 11, 

розташованого за адресою: м. Одеса,   

вул. Дідріхсона, 7 

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

21 
Капітальний ремонт дитячого садка «Ясла-

садок» № 28, розташованого за адресою: 

м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 14/1 

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

22 

Капітальний ремонт стадіону та фасаду 

Одеської спеціалізованої школи № 86, 

розташованої за адресою: м. Одеса,  

вул. Академіка Вільямса, 79  

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 
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№  

з/п 

Назва будови та її місцезнаходження, 

замовник будівництва 

Роки 

будівництва 

Кошторисна 

вартість 

будівництва, 

тис.грн 

Залишок 

кошторисної 

вартості  

на 01.01.2016 р., 

тис.грн 

%  

будівельної 

готовності 

Обсяг 

капітальних 

вкладень  

на 2016 рік, 

тис.грн 

Обсяг та строк 

введення в 

експлуатацію 

загальної площі  

у 2016 році, кв.м 

Джерела 

фінансування 
Підрядник 

23 

Капітальний ремонт приміщень прибудови 

будівлі школи та реабілітаційного центру до 

спального корпусу дитячого санаторію 

«Ластівка», розташованого за адресою:  

м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 99 

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

24 
Будівництво дитячого садка у межах вулиць: 

Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, 

Армійської у м. Одесі 

2016-2017 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

25 

Реконструкція об'єктів та інженерних мереж 

КУ «Одеський зоологічний парк 

загальнодержавного значення», розташованої 

за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 25 

2013-2021 
коригується 

ПКД 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

26 

Капітальний ремонт парку культури та 

відпочинку «Преображенський», 

розташованого за адресою: м. Одеса, 

вул. Новощіпний ряд, 27 

2016 
коригується 

ПКД 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

27 
Капітальний ремонт будівлі КУ «Міська 

поліклініка № 1», розташованої за адресою: 

м. Одеса, вул. Болгарська, 38 

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

28 
Капітальний ремонт будівлі КУ «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 7», розташованої 

за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 54 

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

29 
Реконструкція мереж водопостачання та 

водовідведення по вул. Софіївській та узвозу 

Маринеско у м. Одесі 

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

30 
Реконструкція мереж водопостачання по  

Люстдорфській дорозі від вул. Академіка 

Вільямса до вул. Архітекторської  

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 

31 
Будівництво зливного колектора по  

Люстдорфській дорозі від вул. Академіка 

Вільямса до вул. Ільфа і Петрова  

2016 
стадія 

проектування 
- - - - 

кошти 

бюджету 

м. Одеси 

після проведення 

процедури закупівлі 
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Додаток 4 до Програми 
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. ОДЕСИ 

№ 

з/п 
Галузь 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, осіб 

Середньомісячна 

заробітна плата, грн 

Обсяг реалізованої 

продукції (товарів, 

робіт, послуг),                 

тис.грн 

Фінансовий 

результат,  

тис.грн 

Відрахування до місцевого бюджету,  

тис.грн 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

Усього 
у т. ч. частина         

чистого прибутку 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

1 

Сільське господарство, 

мисливство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 

24 31 2696,88 2939,07 791,30 975,50 18,30 11,90 0,00 5,00 0,00 0,00 

2 Переробна промисловість 49 49 3111,68 3706,58 1580,10 1491,10 113,30 -72,20 24,10 31,70 24,10 31,70 

3 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 

2726 2602 3279,18 3554,08 829352,20 542452,00 -34553,00 -91774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
140 89 1602,32 2093,85 1676139,90 1094772,10 -71009,20 -184912,20 49,40 63,40 49,40 63,40 

5 Будівництво 50 39 4430,98 6315,10 5422,20 6309,50 207,30 233,30 39,90 76,45 34,90 68,95 

6 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

102 96 2607,90 3200,00 20580,50 14595,80 1336,30 -241,30 45,70 0,00 45,70 0,00 

7 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

2536 2488 3068,47 3717,32 236791,30 135489,60 19269,80 -696,10 2740,00 6624,00 2739,00 6574,00 

8 Інформація та телекомунікації 103 102 3165,86 1998,34 2269,15 7372,03 437,30 118,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Фінансова та страхова 

діяльність 
384 402 3011,10 3741,57 5468,70 1278,00 5977,00 2302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Операції з нерухомим майном 57 37 3897,65 5989,79 9981,00 7933,00 887,00 515,00 459,00 416,30 459,00 386,30 
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№ 

з/п 
Галузь 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, осіб 

Середньомісячна 

заробітна плата, грн 

Обсяг реалізованої 

продукції (товарів, 

робіт, послуг),                 

тис.грн 

Фінансовий 

результат,  

тис.грн 

Відрахування до місцевого бюджету,  

тис.грн 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

Усього 
у т. ч. частина         

чистого прибутку 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

2014 рік 

(факт) 

2015 рік           

(9 місяців) 

11 
Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
268,00 235,00 3081,68 3477,31 74587,70 287841,40 -253826,00 -215228,60 221,55 208,15 202,75 171,80 

12 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

4607 4412 2989,48 2973,77 284772,94 212276,40 15538,80 -8924,10 15675,60 37,20 15675,60 34,90 

13 
Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
32 37 3054,64 1901,23 2892,90 2728,30 61,60 271,90 30,15 57,90 27,15 55,90 

14 Надання інших видів послуг 357 283 2739,14 3372,71 23605,26 14260,80 -2070,20 -481,30 52,19 18,35 46,19 13,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


